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Tweede plaats voor het eerste team 
Het eerste team heeft ook in de slotronde goed gespeeld en concurrent Damlust 2 op 
afstand gehouden. De wedstrijd werd met 11-9 gewonnen en het tiental eindigde 
daardoor op een zeer mooie tweede plaats, achter CCR 2 dat dit seizoen verrassend 
presteerde. De tweede plaats geeft recht op een promotiewedstrijd, die op 2 maart in 
Amstelveen tegen 020 2 gespeeld wordt. 
Damlust was met het sterkste team naar Den Haag gekomen, want bij winst zouden zij 
de nacompetitie kunnen halen. Maar in de wedstrijd kwam dat er niet goed uit. Hans 
den Engelsman had een groot voordeel in rating en met zijn bekende drukspel kwam 
dat ook in de partij tot uiting. Het voordeel werd steeds groter en in het eindspel 
resulteerde dat in winst. Intussen had Frans Teijn zijn goede partij in remise zien 
eindigen. Ook Gerard de Groot bood remise aan. Na een spectaculair middenspel had 
hij groot voordeel, maar de bedenktijd ontbrak om het goed af te maken. Herman Vroom 
stond al langer gewonnen en speelde zijn partij foutloos uit, daarmee de marge 
vergrotend tot vier punten. Hein van Dee speelde zijn bekende flankaanval, die dit keer 
niet doorsloeg: remise. 
Damlust zou echter nog wel terug in de wedstrijd komen. Bas Baksoellah kreeg groot 
terreinnadeel en moest het centrum aan zijn tegenstander laten. Hij maakte daarna 
geen kans meer. Nico Leemberg speelde een spannende partij met opgedrongen 
randschijven. Nico leek wat moeilijk te staan, maar uiteindelijk was het gewoon gelijk. 
De bovenste drie borden waren toen nog bezig. Piet Lodder leverde een prima prestatie 
door Peter van Eck op remise te houden. Dat leek ook haalbaar voor Roy Bidesi die 
Ruud Kloosterman tegenover zich had. Maar in een 5-om-5 koos Roy net de verkeerde 
variant die Ruud fraai wist te winnen.  
Bij een 9-9 stand was alleen Pertap nog bezig met een voordelig maar waarschijnlijk 
remise-achtig eindspel. Hoewel we bij 10-10 ook de nacompetitie hadden bereikt, ging 
Pertap voor het volledige resultaat. Nadat hij een eerste schijf had gewonnen, maakte 
hij het met een sluw motief uit, en werd daarmee matchwinnaar. Een zwaar bevochten, 
maar zeer fraaie 11-9 winst was de beloning voor het eerste. 

Mooie opkomst schooldamtoernooi 
Het aantal deelnemers op het schooldamtoernooi voor teams was bijna verdubbeld ten 
opzichte van vorig jaar. Twintig viertallen van zeven scholen hadden zich ingeschreven 
en zorgden woensdagmiddag voor een goed gevulde zaal van De Kameleon. 
Er werd gespeeld in drie leeftijdscategorieën die gezamenlijk een Zwitsers toernooi 
speelden. Opvallend was dat een team van Willem de Zwijgerschool met kinderen uit 
groep 3/4 steeds in de top meedraaide en teams met veel oudere leerlingen versloeg. 
Uiteindelijk wist een team uit groep 5/6 van De Ark de meeste punten te verzamelen. 
Bij groep 7/8 was Grote Beer het sterkst. 
Bij groep 5/6 en groep 7/8 gaan de twee beste teams door naar het Zuid-Hollands 
kampioenschap dat 16 maart in Gouda wordt gespeeld. 

Combinatieteam sluit goed seizoen in stijl af 
De laatste wedstrijd van het Combinatieteam was tegen het jeugdige Reeuwijk CT.  
Jeremy Pauwels en Hedwig Callender troffen de gebroeders Glas en hadden een 
gemakkelijke middag. Ook Rinus Snellaars had een jonge tegenstander, maar hij nam 
wat gas terug en nam genoegen met remise. Harold Jagram en Alex Kruyshoop 
bouwden de voorsprong verder uit, al had laatstgenoemde daarbij de hulp van Piet van 
Eeden nodig.  
Frans van Eenennaam ging het lastige eindspel tegen Peter Pippel de fout in, maar 
Jeroen Wit bracht de marge weer op acht punten en werd zo matchwinner en topscorer 
van het team. Radjen Kalloe had in Hans de Knikker een gelijkwaardige tegenstander 
met een verwacht resultaat: remise. Oedebhaan Dihal had lang nodig om zijn voordeel 
tegen Maaike de Bruin in winst om te zetten en Nerin Bisseswar deelde de punten met 
Stan van der Meer. 
Het Combinatieteam behaalde totaal vijftien punten en bereikte hiermee een mooie 
vierde plaats. 

Bloemenkiosk 
Henkie’s Hoekie 
Voor al Uw bloemwerk 

Specialist in biedemeiers 

 

In de Rijnstraat 

Tussen VROM en 

Centraal Station 

070 – 3825507 
 

Agenda 
Do 28 februari, Den Haag 
 Start Haags kampioenschap 
Za 2 maart, Amstelveen 
 020 2 – Den Haag 
Wo 6 maart, Delft 
 Start ZHDB kampioenschap 
Za 16 maart, Gouda 
 ZHDB schooldammen 
 

Harry de Hardt beker 
3e ronde 
Hein van Dee- H. Vroom 1-1 
G. de Groot 30 - v Eenennaam 60R 
Frans Teijn 45R - P. Lodder 45  
J. Pauwels - -Berke Yigitturk  0-2 
R – heeft aan remise voldoende 
Uiterlijk 12 februari spelen 
 

Den Haag- Damlust 2 
Piet Lodder-Peter van Eck 1-1 7 
Pertap Malahé-A. de Bruijn 2-0 10 
Roy Bidesi-R. Kloosterman 0-2 9 
H. den Engelsman-K. Droog 2-0 3 
Gerard de Groot-Harry Kolk 1-1 2 
Frans Teijn-Arie vdr Knaap 1-1 1 
B. Baksoellah-E.Maijenburg 0-2 8 
Nico Leemberg-J. de Bruijn 1-1 6 
Hein van Dee-Alex Bitter 1-1 4 
Herman Vroom-B. Bruinsma 2-0 5 

Den Haag CT- DEZ CT 
R. Kalloe-Hans de Knikker 1-1 8 
F. v Eenennaam-P. Pippel 0-2 6 
Jeroen Wit-Eimert Buijserd 2-0 7 
Harold Jagram-Theo Hordijk 2-0 4 
Alex Kruyshoop-P. v Eeden 2-0 5 
O. Dihal-Maaike de Bruin 2-0 9 
N. Bisseswar-S. vdr Meer 1-1 10 
Hedwig Callender-J. Glas 2-0 2 
Jeremy Pauwels-L. Glas 2-0 1 
R. Snellaars-W. Slappendel 1-1 3 

VST - Den Haag Z1 
Geert Prinsen-Jeroen Kos 0-2 6 
Guido vdn Berg-G. de Groot 1-1 4 
T. Burgerhout-B. Baksoellah 1-1 5 
K. Romijn-Emre Hageman 1-1 3 
Hans Lansbergen-n.o. 2-0 1 
Peter Lansbergen-n.o. 2-0 2 
 



 

Haags Kampioenschap 2019 2.0  
Zoals in het vorige bulletin al vermeld zal het komende Haags Kampioenschap weer bij 
de clubs worden gespeeld, in 2019 zal dit op de donderdag zijn bij DHD. 
De inschrijving sluit op donderdag 21 februari dus komende dinsdag heeft u de laatste 
gelegenheid om het inschrijfformulier op de club in te vullen. Daarna resten er nog 2 
dagen om u per mail aan te melden. 

Sponsors gezocht voor het NK dammen  
De Stichting The Hague Open organiseert voor de 5e en voorlopig laatste maal deze 
jeugd NK's met medewerking van Den Haag Topsport en Damclub Den Haag. 
Op maandag 29 april start het NK dammen pupillen wat gespeeld wordt in 
Ontmoetingscentrum Morgenstond. Dit NK duurt tot zaterdag 4 mei en op de slotdag 
wordt ook nog het NK dammen meisjes welpen gespeeld. 
De voorbereidingen zijn al in volle gang maar we zoeken nog enkele sponsoren om de 
begroting rond te krijgen. De sponsorbijdrage hebben we bewust laagdrempelig 
gehouden en vastgesteld op 75 euro. 
Voor deze donatie krijgt u een vermelding in het programmaboekje en op de website(s). 
Bovendien is er op zaterdag 4 mei een VIP dag waarin u in de watten zult worden 
gelegd en als aandenken krijgt u ook nog het DamZ magnetische dambord mee naar 
huis. 
Voor bedrijven en winkeliers is dit helemaal gunstig want u krijgt een factuur waardoor 
de gift ook nog eens aftrekbaar is van de belasting. 
Heeft u interesse of weet u in de kennissenkring iemand die dit zou willen, laat dit dan 
z.s.m. weten via een mail aan voorzitter@damclubdenhaag.nl of tho@damweb.nl 

Nieuwe jeugdleden 
Het was de laatste dinsdagen weer druk in de Kameleon want onze jeugdafdeling heeft 
inmiddels weer 8 jeugdleden. Komende dinsdag verwachten wij wederom een stuk of 
10 nieuwkomers. Omdat de jeugd les krijgt en hun onderlinge wedstrijdjes moeten 
spelen tussen 19.00 en 20.00 uur kan het rond kwart voor acht wat drukker zijn dan dat 
we gewend zijn, maar dat moeten we maar voor lief nemen want het is van groot belang 
dat de jeugd weer aanwezig is op onze clubavonden. 
Ook de ouders van de jeugd is aanwezig, maak eens een gezellig praatje met hen! 
Binnenkort zullen enkele jeugdspelers weer een eigen 'trainer' krijgen die tussen 19.00 
en 19.30 uur persoonlijke aandacht krijgen. Wie die rol ook graag wil vervullen is 
uiteraard van harte welkom, ik zie uw aanmelding graag tegemoet. 

Jan Kok 

NK voor B- en C-spelers 
In de eerste week van februari werd er een nieuw toernooi gespeeld. Al ruim honderd 
jaar is er een Nederlands kampioenschap voor de topspelers. Maar voor het eerst werd 
er door Damclub Westerhaar een NK georganiseerd voor zogenaamde B- en C-spelers 
(rating tot 1100, resp. 900). 
Bij de categorie tot 1100 speelden Radjen Kalloe en Hein van Dee mee. Doordat de 
deelnemers erg aan elkaar gewaagd waren kende het toernooi een hoog 
remisepercentage. Dat gold ook voor Hein en Radjen. Vijf van de acht wedstrijden 
eindigden gelijk, ook al omdat er soms (te) voorzichtig gespeeld werd. Beiden wonnen 
twee keer, maar verloren ook een partij. Met de +1 score werden ze vijfde en zesde. 
In de C-categorie speelde Hedwig Callender en Nerin Bisseswar mee. Het aantal 
overwinningen lag hier een stuk hoger. Hedwig won er vier en verloor er drie en haalde 
dus ook +1 en werd zesde. Nerin eindigde met -1 in de middenmoot. 

Provinciale competitie ten einde 
De drie zestallen in de ZHDB-competitie hebben hun laatste wedstrijd gespeeld. Het 
eerste moest op vrijdagavond naar Schiedam. Dat is in Den Haag geen populaire 
damavond en omdat Berke ook nog ziek werd, kwam er slechts een Haags viertal 
achter de borden. Door een fraaie overwinning van Jeroen Kos op Geert Prinsen bleef 
de schade beperkt tot 7-5. 
Het tweede boekte in zijn laatste wedstrijd in de hoofdklasse de eerste overwinning. De 
Hofstad Dammers werden met 7-5 verslagen. De fdegradatie terug naar de eerste 
klasse stond echter al lang vast. 
In de eerste klasse boekte het derde na twee keer winst in de laatste wedstrijd tegen 
Naaldwijk nog een nederlaag. Het eindigde fraai in de middenmoot. In deze klasse 
volgend jaar dus twee teams van DC Den Haag. 

Schooldammen teams 
1 De Ark 3 5/6 11 56 
2 Willem d Zwijger 1 3/4 10 62 
3 Grote Beer 5 7/8 10 56 
4 De Zonnebloem 3 5/6 10 54 
5 Willem d Zwijger 2 7/8 9 61 
6 De Zonnebloem 4 7/8 9 58 
7 De Ark 4 7/8 9 54 
8 EbenHaëzerschool 7/8 9 52 
9 De Ark 2 5/6 7 51 
10 Grote Beer 1 5/6 7 51 
11 De Ark 1 5/6 6 53 
12 Grote Beer 4 7/8 6 48 
13 De Springplank 7/8 6 44 
14 Anne Frank 3 5/6 6 39 
15 Anne Frank 2 3/4 6 35 
16 Grote Beer 2 5/6 5 41 
17 De Zonnebloem 1 3/4 5 39 
18 Grote Beer 3 5/6 5 37 
19 De Zonnebloem 2 3/4 4 46 
20 Anne Frank 1 3/4 0 43 

Den Haag 2- Hofstad Dammers 

Hans v Woerkom-J. v Hal 1-1 5 
Nico Leemberg-H. Jagram 2-0 4 
Herman Vroom-Frans Teijn 1-1 3 
B. Baksoellah-H. Jacobsen 0-2 1 
Jan Kok-Bonne Douma 1-1 6 
F. v Eenennaam-N. Muradin 2-0 2 

Den Haag Z3- Naaldwijk 
O. Dihal-Peter Bentvelzen 1-1 6 
E. de Jager-H. Bentvelzen 2-0 1 
Hans vd Vijver-B. de Koning 0-2 3 
Rinus Snellaars-N. Zwinkels 0-2 2 
A. Kruyshoop-v Wingerden 0-2 4 
Frans Teijn-Ton vd Ende 2-0 5 

ZHDB-kampioenschap  
Het jeugdkampioenschap van Zuid-
Holland had net zo goed 
jeugdkampioenschap van Den Haag 
kunnen heten, alle deelnemers 
kwamen namelijk uit de Hofstad. Dit 
waren allen welpen en pupillen. 
 
Na zeven rondes in De Kameleon 
bleek dat er slechts één remise was 
genoteerd. Toch waren er bij de 
welpen twee barrages nodig. Romy 
Luttekes en Emy van den Berg 
wonnen beiden twee keer en 
eindigden op de gedeelde derde 
plaats. Na een spannende barrage 
mocht Emy de beker voor de derde 
plaats mee naar huis nemen. Surya 
Badal en Djilan Hu waren al zeker 
van een beker, ze eindigden op de 
gedeelde eerste plaats, ze wisten 
beide vijf keer te winnen. Een 
barrage moest uitmaken hoe de 
bekers verdeeld werden. Hier bleek 
Surya de sterkste. 
 
Bij de pupillen was een ieder al zeker 
van een beker. Djamaldi Coene 
moest na zeven rondes genoegen 
nemen met het brons. Zijn zus Ysila 
Taramov pakte het zilver en Thijs 
van Hilst, schooldamkampioen van 
Den Haag, was een klasse apart en 
won al zijn partijen. 
 


