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Wel en wee 
In april zijn de volgende leden jarig: de 15e Oedebhaan Dihal, 17e Frans van 
Eenennaam, 23e Piet Lodder, 25e Theo Baard en de 28e Hedwig Callender. 
Heren, van harte gefeliciteerd! 

Kampioenen in het zonnetje tijdens Paastoernooi 
Dit jaar werden maar liefst 
twee teams kampioen in de 
ZHDB-competitie. In de Eerste 
Klasse ging Den Haag Z2 trok 
na een nek-aan-nek race met 
Naaldwijk aan het langste eind, 
en zal dus volgend jaar samen 
met Den Haag Z1 hoofdklasse 
spelen. 
In de Tweede Klasse bleef Den 
Haag Z3 het achtervolgende 
LDC Leiderdorp voor en 
promoveert naar de Eerste 
Klasse. 
Tijdens het Paastoernooi was 
er gebak om de titels te vieren 
en werden de kampioensfoto’s 
gemaakt. 
Het Paastoernooi zelf was een 
close finish tussen Bas 
Messemaker, Wim Bremmer 
en Jeroen Kos. Mede door 
winst van Jeroen op Bas in de 
slotronde. Bas bleef echter op 
weerstandspunten zijn 
concurrenten voor. Hans van 
Woerkom had in de B-groep 
net meer weerstandspunten 

 
De spelers van het tweede 

 
De spelers van het derde (zonder Jan-Christiaan Wahls) 

dan zijn achtervolgers Berke Yigitturk en Frans Teijn. In de C-groep werd Alex 
Kruyshoop kampioen dankzij een vliegende start. 

Emre Hageman probleemloos naar finale 
Op 10 en 24 maart werden op drie plaatsen in Nederland de halve finales voor het NK 
Pupillen gespeeld. Omdat Emre vorig jaar zijn in 2016 behaalde titel verloor, moest hij 
zich opnieuw kwalificeren via de halve finales. Hij was ingedeeld in Wageningen waar 
in totaal 19 spelers deelnamen. 
Na zeven rondes bleek Emre de sterkste pupil in Wageningen. Alleen Ivar Smijers wist 
hem een puntje af te snoepen door te remiseren. Emre won zes van de zeven 
wedstrijden en speelde eenmaal remise. Ivar haalde 12 punten en bleef net als Emre 
ongeslagen. 
Maar liefst vier van de vijf 
beschikbare finaleplaatsen 
werden ingenomen door 
spelers van de organiserende 
vereniging WSDV uit 
Wageningen. De finale wordt 
voor Emre weer een 
thuiswedstrijd. Net als de 
afgelopen jaren wordt deze in 
Den Haag georganiseerd 
door Stichting The Hague 
Open en wel van maandag 30 
april tot en met zaterdag 5 mei 
in Morgenstond. 

 
 

Bloemenkiosk 
Henkie’s Hoekie 
Voor al Uw bloemwerk 

Specialist in biedemeiers 

 

In de Rijnstraat 

Tussen VROM en 

Centraal Station 

070 – 3825507 
 

Agenda 
Wo 4 april, Morgenstond 
 5e ronde Haags kampioenschap 
Ma 9 april, De Lier 
 Start Westlands kampioenschap 
Wo 11 april, Morgenstond 
 6e ronde Haags kampioenschap 
Vr 13 april (?), Reeuwijk 
 DEZ 2 – Den Haag Z4 
Vr 20 april, Rijnsburg 
 ZHDB beker (rapidtempo) 
 Aanmelden bij Jeroen Kos 
Wo 25 april, Morgenstond 
 7e ronde Haags kampioenschap 
Za 28 april, Delft 
 ZHDB sneldamkampioenschap 
Ma 14 mei, De Lier 
 Sneldammen Westland 

Paastoernooi 
1 Bas Messemaker 11  64  
2 Jeroen Kos 11  60  
3 Wim Bremmer 11  59  
4 Edwin de Jager 10  58  
5 Pertap Malahé 9  62  
6 Roy Bidesi 9  56  
7 Hans van Woerkom 9  55  
8 Berke Yiğittürk 9  49  
9 Herman Vroom 9  49  
10 Frans Teijn 9  43  
11 Piet Lodder 8  59  
12 Radjendrenath Kalloe 8  56  
13 Alex Kruyshoop 8  51  
14 Bas Baksoellah 8  43  
15 Hein van Dee 7  59  
16 Hans den Engelsman 7  58  
17 Frans van Eenennaam 7  52  
18 Jaap van Hal 7  47  
19 John Edens 6  52  
20 Moen Lachman 6  48  
21 Henk Batelaan 6  45  
22 Radjin Chandarsing 6  45  
23 Harold Jagram 6  42  
24 Wynton Meijer 6  41  
25 Hedwig Callender 6  39  
26 Halil Dogan 5  47  
27 Wilfred Promes 5  30  
28 Rob Dhoen 4  44  
29 John Kolstee 4  37  
30 Jeroen Neve 3  41  
31 Rinus Snellaars 3  38  
32 Theo Baard 1  39  



  

Uitreiking diploma’s 
Sinds begin dit jaar heeft een groepje 
jonge dammers hard getraind met 
begeleiding van Jeroen Kos. Op 20 
maart resulteerde dat in een examen en 
een diploma-uitreiking. Alle kinderen 
ontvingen het Van de Wal diploma. 
Op de foto hiernaast staan naast Jeroen 
Kos van links naar rechts Thijs van Hilst, 
Danny Meester, Aysha Hageman, 
Tamila Coene en Jerven Villier 

Berke en Emre op koers 
Berke Yigitturk en Emre Hageman 
liggen goed op koers voor plaatsing voor 
het NK voor aspiranten. Afgelopen 
zaterdag werd op drie plaatsen in 
Nederland de eerste helft van de halve 
finales gespeeld. In Baarn kende Berke 
weinig problemen en won alle drie 
partijen, onder andere van de sterke 
Culemborger Simon Harmsma. 
Emre is in Huissen ingedeeld en begon 
daar met 5 uit 3. Hij heeft daarmee ook 
een goede uitgangspositie gecreëerd. 
Aanstaande zaterdag wordt de tweede 
helft van de wedstrijden gespeeld en zijn 
de finalisten bekend. 
 

 

Kampioenswedstrijd 
Het derde team moest op dinsdag 20 maart de laatste 
wedstrijd spelen tegen RDC Rijnsburg 2. Het team had 
een punt voorsprong op de naaste concurrent, LDC 
Leiderdorp, en had genoeg aan een gelijkspel om 
kampioen te worden. LDC Leiderdorp moest een avond 
eerder al uit spelen tegen VELO, maar op dinsdagavond 
bleek echter dat de wedstrijd van LDC een week was 
uitgesteld. Jan Christiaan Wahls, die dit seizoen thuis 
niet mee kon spelen, zou nu wel meespelen met de 
kampioenswedstrijd, maar helaas werd hij ziek. Hij werd 
vervangen door Nico Leemberg. 
De teamleider had ingeschat dat Rinus Kromhout aan 
bord 1 of 2 zou gaan zitten, maar Rinus was er niet. Hij 
werd vervangen door Casper Vroegop. Gezien de 
sterkte aan de borden werd een spannende partij 
verwacht, want Nico Leemberg en Radjendrenath Kalloe 
hadden een (bijna) gelijkwaardige tegenstander, Jaap  
 

 

van Hal een zwakkere en Wynton Meijer een sterkere. 
Van tevoren had de teamleider een mail gestuurd met 
het verzoek geen risico te nemen en remise aan te 
bieden zodra het team daarmee 4 bordpunten kon halen. 
Binnen een half uur was de partij van Wynton Meijer al 
afgelopen. Zijn tegenstander, Jac van Delft liep achter 
een schijf zonder goed op te letten. Wynton kon namelijk 
achter een andere schijf lopen en daarna 4 schijven naar 
dam slaan. Jac kon gelijk opgeven.  
Daarna duurde het lang voordat de tweede partij was 
afgelopen. De partij tussen Radjen en Cees van den Bosch 
liep lange tijd gelijk op totdat Radjen een zetje zag 
aankomen. Hij dacht dat hij na dit zetje een mogelijkheid had 
tot doorbraak, maar dat bleek niet zo te zijn. Radjen moest 
zelf nog opletten voor de remise en die kwam er. Stand 3-1. 
Er was dus nu nog maar 1 puntje nodig. Ik dacht zelf dat 
Nico tegen Casper Vroegop wat moeilijker kwam te staan, 
maar dat bleek niet zo te zijn. Geen van beide spelers kon 
echt voordeel behalen waardoor ook deze partij remise 
werd. Stand 4-2 en het team was kampioen. Ik speelde zelf 
tegen Nico Mul, die een goede partij speelde. Ik kwam wel 
steeds meer naar voren, maar kon geen gaatje vinden. Pas 
bij de 49e zet ging Nico in de fout door een 2-om-2 toe te 
laten. Enkele zetten later was de partij van Nico Leemberg 
afgelopen en heb ik remise aangeboden. Daarmee was de 
winst binnen en qua bordpunten was mijn winst niet meer 
van belang.  
Afgelopen maandag verloor LDC zelfs nog bij VELO 
waardoor het derde team kampioen is geworden met drie 
punten voorsprong en een positieve score van 30 qua 
bordpunten. Er werd maar één keer verloren en drie keer 
gelijk gespeeld, dankzij de goede inzet van het team en de 
invallers. Volgens seizoen wordt het derde team dus een 
zestal in de Eerste Klasse. (JvH) 

Annie deelt gebak uit t.g.v. de kampioenen 

 

Den Haag Z3- RDC 2 
Nico Leemberg-C. Vroegop 1-1 3 
Radjen Kalloe-C. vdn Bosch 1-1 2 
Jaap van Hal-Nico Mul 1-1 4 
Wynton Meijer-Jac v Delft 2-0 1 

Colofon 
Hoofdedacteur: G. de Groot. Het 
Nieuws Bulletin verschijnt twee- of 
driewekelijks. Volgend nummer: 24 
april. Kopij insturen voor 20 april: 
bulletin@damclubdenhaag.nl 
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