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Het nieuwe onderkomen 
Op 7 augustus 2018 was het dan zover, de eerste clubavond in de Kameleon. Het was 
gezellig druk en iedereen heeft met bewondering de nieuwe speelzaal bekeken en 
natuurlijk ook onze nieuwe, goed gevulde, prijzenkast! 
Na het welkomstpraatje van de voorzitter werd deze zelf aangenaam verrast door Frans 
van Eenennaam die namens de leden een presentje overhandigde aan de voorzitter 
van de Kameleon Herman Bosboom en mij. Ik moest daarna wel even goed op mijn 
spiekbriefje kijken want ik kon even de juiste woorden niet meer vinden... 

  
Op het programma stond ook de finale van de supercup tussen Harold Jagram en Jaap 
van Hal welke uiteindelijk door Jaap werd gewonnen nadat Harold een foutieve afruil 
nam in een, wat later tijdens de analyse bleek, gewonnen stelling. 
Ook werd melding gemaakt van de prestaties van Berke en Emre. 
Berke werd uiteindelijk 4e bij de aspiranten in het EK in Litouwen. Hij bleef ongeslagen 
maar viel dus net buiten de prijzen, bij winst in de laatste ronde zou hij zelfs kampioen 
geworden zijn. Emre speelde voor de laatste keer mee in de pupillen en ook hij bleef 
ongeslagen en eindigde op een gedeelde eerste plaats. Op weerstandspunten werd 
Emre 2e. 
De volgende dagen werd er nog het EK rapid en EK blitz afgewerkt en ook dat leverde 
Emre twee medailles op, een bronzen bij de Blitz en een gouden bij het Rapid! Een 
prachtig resultaat van onze jongelingen. 

Materiaalcommissaris 
Hein van Dee is bereid gevonden om de openstaande functie van materiaalcommissaris 
op zich te nemen. Iedereen die materiaal wil lenen voor een toernooi buiten de deur 
moet dit aangeven bij Hein en tevens aantekenen op de lijst die in de rechter 
materiaalkast hangt. 
Hein lanceerde gelijk een ludiek verzoek: Tussen de bekers vonden wij een doosje met 
hele oude pasfoto's (vanaf 1937), waarschijnlijk afkomstig van oude ledenkaarten. 
Waarom zouden we ons beperken tot die oude generatie? Laat ieder lid nu een pasfoto 
afgeven met op de achterzijde zijn naam, leeftijd, geboortejaar en aantal jaren dat hij lid 
is van de club. Ook deze foto's zullen dan in het oude doosje worden bewaard, een 
waardevolle bijdrage voor onze steeds maar ouder wordende damclub! 
Tot slot een huishoudelijke mededeling: 
We hebben twee identieke materiaalkasten. De rechter bevat materiaal van de stichting 
The Hague Open wat gebruikt kan worden voor de externe competitie op de zaterdagen. 
De linker bevat al het materiaal dat op de dinsdag gebruikt kan worden. Zet het 
gebruikte materiaal ook in die kast terug op de juiste plank, zo blijven de kasten netjes. 
En als je het materiaal een keer meeneemt naar de kantine voor een analyse of een 
potje sneldammen, zet dit materiaal dan ook aan het eind van de avond zelf weer terug 
in de materiaalkast. 

Sneldamtoernooi in De Kameleon 
Na een verblijf van 35 jaar in De Brink heeft Damclub Den Haag besloten te gaan 
verhuizen naar De Kameleon en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. We 
willen graag iedereen de gelegenheid geven om onze nieuwe locatie te bezoeken en 
daarom organiseren we op 28 augustus een sneldamtoernooi. Opgeven voor  het 
toernooi kan bij Jan Kok. Doe het wel op tijd want vol=vol. 
 

Bloemenkiosk 
Henkie’s Hoekie 
Voor al Uw bloemwerk 

Specialist in biedemeiers 

 

In de Rijnstraat 

Tussen VROM en 

Centraal Station 

070 – 3825507 
 

Agenda 
Za 25 augustus, Delft 
 Damexpositie & toernooi 
Di 28 augustus, De Kameleon 
 Sneldamtoernooi De Kameleon 
Za 1 september, Waddinxveen 
 Easy Dinner openlucht toernooi 
Za 8 september, Rijnsburg 
 Open NK Rapid 
Ma 10 september, De Lier 
 De Lier – Den Haag Z3 
Za 15 september, Oudenbosch 
 De Variant – Den Haag 
Za 15 september, Rijnsburg 
 RDC 2 – Den Haag 2 
Ma 17 september, Alphen 
 ADC – Den Haag Z2 
Di 18 september, De Kameleon 
 Den Haag Z1 – CCR 
Di 25 september, De Kameleon 
 Den Haag Z3 – DOS Delft 
Za 29 september, De Kameleon 
 Den Haag – Zaanstreek 
 Den Haag 2 - Alblasserdam 
Za 13 oktober, Rotterdam 
 CCR 2 – Den Haag 
Za 13 oktober, Nieuwland 
 De Kroonschijf – Den Haag 2 
 

Harry de Hardt beker 
Loting eerste ronde: 
 
N. Leemberg 30 - O Dihal 60R  
Hans vd Vijver 75R – H. v Dee 15 
H. Vroom 45 - Harry Zandvliet 45 
H. Jagram 45R - H v Woerkom 45 
Radjen Kalloe 60R – G. de Groot 30  
Nog niet bekend (3) - Edwin de Jager   
W. Promes 60R - Alex Kruyshoop 30  
Rob Dhoen 75R - v Eenennaam 15  
Frans Teijn 45  - Pertap Malahe 45  
Hans Giphart 15 – M. Lachman 75R 
Piet Lodder   - Nog niet bekend (2)   
B Baksoellah 15  - R. Snellaars 75R 
Nog niet bekend (1) – J. Pauwels   
J. Kos 45  - H. d Engelsman 45R  
E. Bronstring 30  - Roy Bidesi 60R  
Berke Yigitturk 45 – E. Hageman 45 
 
Deze ronde moet uiterlijk 23 oktober 
gespeeld zijn. 



 

EK-medailles voor Emre Hageman 
Alweer twee weken geleden was de laatste dag van het Europees kampioenschap in 
Vilnius. Emre Hageman en Berke Yigitturk sloten af met het sneldamtoernooi. Voor 
beiden was het een succesvol toernooi, maar voor Emre helemaal, want hij ging met 
drie medailles naar huis. 
In het pupillentoernooi eindigde Emre op de tweede plaats. In het toernooi waarin in 7 
dagen 9 rondes gespeeld werden, had hij een bliksemstart met drie overwinningen. 
Daarna volgden uiteraard partijen die steeds onbeslist eindigden, maar Emre bleef in 
de top-3 staan. In de laatste ronde kon Emre wel winnen en schoof nog een plaats op 
naar de tweede positie. Een topprestatie van Emre! Zijn 'eeuwige' concurrent Simon 
Harmsma won ook die laatste ronde en werd derde. Op woensdag was er het rapid-
kampioenschap. Hier scoorde Emre nog een puntje meer dan in het gewone toernooi 
en won goud! En om het compleet te maken voegde hij de slotdag nog een bronzen 
medaille toe met het sneldammen. 
Voor Berke was het ook een goed toernooi, maar helaas greep hij net naast de 
medailles. Ook Berke won drie partijen in de eerste toernooihelft, en ook voor hem 
volgde een serie remises tegen de concurrentie. Helaas had Berke geen geluk met de 
paring van het Zwitsers systeem. Hij stond lang tweede en kreeg continue sterke 
tegenstanders. Berke eindigde dan ook met het hoogst aantal weerstandspunten. Hij 
werd op de slotdag ingehaald door iemand die wel won, en viel daardoor net uit de top-
3. Bij het rapid- en sneldammen was Berke minder succesvol. 
Bij elkaar was dit wel het meest succesvolle kampioenschap voor onze jeugdtoppers. 
Beiden van harte gefeliciteerd! 

Herman Vroom eerste periodekampioen 
Herman Vroom is afgelopen dinsdag de eerste periodekampioen geworden. 
Gefeliciteerd! Over de eerste tien speelrondes behaalde Herman 11 punten, even veel 
als Evert Bronstring. Ook het aantal partijen was gelijk (8), maar Herman had een 
hogere tegenstandersgemiddelde. Vlak achter hen eindigde Bas Baksoellah met 10 
punten. 
Vanaf dinsdag 21 augustus begint de tweede periode, iedereen begint weer met 0. 
Over 10 speelrondes maken we weer de balans op. 
Aan het eind van het seizoen zal tussen de 4 kampioenen een toernooitje 
georganiseerd worden, wie zich periodekampioen mag noemen over heel 2018-2019. 

Nieuwe damsite 
Er is een nieuwe prachtige site om partijen te spelen tegen andere internetters: 
https://lidraughts.org/ Neem er eens een kijkje! 

Harold Jagram – Jaap van Hal 
Super Cup, 7-8-2018 

 
20-24? 32-28? 

In deze stand mag 21-26 niet vanwege 32-
28 30-25 25x1. Jaap speelde 20-24 maar 
dat verliest verrassend genoeg ook! Wit kan 
31-26 waarna 7-12 26x17 12x21 verplicht 
is. Daarna staat wit na 43-38 gewonnen. 8-
12 en 9-14 mogen niet vanwege 27-22 en 
33-29. En dat blijft zo na 21-26 48-43. 
In de partij zag wit de winst niet en volgde 
na 20-24 het foute 32-28 waarop na 21x32 
28x37 23-28 33x22 18x36 zwart won. 

Pertap Malahé – Gerard de Groot 
Bram Limburg bokaal, 7-8-2018 

 
35-30 9-14? 

Zwart liet zich opsluiten om te profiteren van 
de achtergebleven schijf op 36. Na 35-30 
had toch 19-24 30x19 13x24 gemoeten, 
want na het verwachte 33-28 8-13 27-22 
volgt 24-29!! 22x11 16x7 26x17 29-33 en 
komt niet wit maar zwart een schijf voor. 
In de partij werd 19-24 niet gespeeld, maar 
9-14 en verkreeg wit de volledige controle 
over de rechtervleugel en won vrij snel. 

Herman Vroom – Nico Leemberg 
Bram Limburg bokaal, 14-8-2018 

 
36-41? 

Hier kan wit verrassend winnen met 23-19 
22-28 19-14 28-32 14-10 32x43 48x39 27-
32 10-5 32-38 en nu 5-14!! En op 38-42 14-
20! Met direct winst. 
In de partij volgde 48-42 11-17 42-37 en nu 
won wit na 27-31? alsnog door het 
verrassende 38-32 31x42 32-27 22x31 
26x48. Met 12-17 in plaats van 27-31 heeft 
zwart nog een remisekansje na 37-32 17-
21 26x28 27-31. 

 

Colofon 
Hoofdedacteur: G. de Groot. Het 
Nieuws Bulletin verschijnt twee- of 
driewekelijks. Volgend nummer: 4 
september. Kopij insturen voor 1 
september: 
bulletin@damclubdenhaag.nl 
 

EK Jeugd 
Pupillen 
1 Amadeusz Zyber-Moszak13 91 
2 Emre Hageman 13 89 
3 Simon Harmsma 13 80 
4 Heorhi Vydzerka 12 92 
5 Savva Zaika 12 88 
6 Oleksandr Koval 12 83 
7 Ivan Iliasov 11 93 
8 Arslan Akhmetzyanov 11 86 
20 Melvin Koullen 9 71 
32 Markus Rud 3 56 
 
Aspiranten 
1 Gunars Gribuska 13 90 
2 Orest Slava 13 84 
3 Daniil Ilin 13 84 
4 Berke Yiğittürk 12 91 
5 Valentin Golubajev 12 89 
6 Machiel Weistra 12 75 
7 Tamerlan Akhmerov 11 89 
8 Ilya Deriglazov 11 85 
20 Ákosh Kardos 9 74 
24 Tom Rinner 8 72 
38 Illia Balaban 4 62 
 

1e periode onderlinge 
1. Herman Vroom 11 
2. Evert Brosntring 11 
3. Bas Baksoellah 10 
4. Harold Jagram 9 
5. Oedebhaan Dihal 9 

https://lidraughts.org/
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