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Te grote nederlaag tegen OG Utrecht 
Omdat we met twee invallers naar Utrecht gingen, wisten we dat het een zware 
wedstrijd ging worden. Utrecht kon namelijk vijf spelers opstellen met een rating rond 
de 1200. Toch had er uiteindelijk wel wat meer in gezeten dan de 14-6 nederlaag. 
In deze wedstrijd maakte onze nieuwe aanwinst Reza Ghafoerkhan zijn debuut. Hij 
bracht een goede, kansrijke partij op het bord, maar kon toch net niet winnen. Frans van 
Eenennaam verloor in het middenspel bijna een schijf, maar kwam daardoor positioneel 
zo slecht te staan dat er geen houden meer aan was. Hetzelfde gold bijna voor Harry 
Zandvliet, maar hij wist met een verrassende combinatie de remise te houden. 
Dat gold niet voor Frans Teijn. Hij speelde een interessante partij met het Drost-offer 
van zijn tegenstander. Dat ging prima maar in een 4-om-4 stand blunderde hij en kon 
opgeven. Gerard de Groot probeerde het tij te keren met een riskant offer in een 
klassieke stand. Het was wat te riskant en het werd met wat geluk nog remise.  
Inmiddels was wel duidelijk dat we de achterstand niet meer in zouden lopen. 
Integendeel die werd nog groter toen Herman Vroom, die tot dan toe een vlekkeloze 
partij had gespeeld tegen de Utrechtse kopman Arne van Mourik, op het laatst toch nog 
de fout in ging. Ook onze invaller Oedebhaan Dihal, die aan bord 10 vocht als een 
leeuw, ging in het zicht van de remisehaven ten onder en miste zijn verdiende punt. 
Ook Bas Baksoellah verloor zijn partij, nadat hij op klaarlichte dag een schijf was 
kwijtgeraakt. Nadat Nico Leemberg zijn gelijkwaardige klassieke partij remise had 
gespeeld was het tijd voor onze topscorer om de eer te redden. In een zeer dun 
klassieke stand forceerde Hein van Dee schijfwinst en vervolgens een 4-om-2 eindspel. 
Nadat dat nogal onnodig flink gerekt werd, was de partijwinst binnen en mochten we 
toch nog naar huis. 

Jeugddammen 
Ook onze jeugd gaat deelnemen aan de Nationale Competitie! De KNDB heeft een 
derde klasse in het leven geroepen voor viertallen met daarin minimaal 3 jeugdspelers 
of beginnende senioren. De 4e speler mag een begeleider of ouder zijn. Er hebben 6 
teams ingeschreven, De eerste wedstrijd is op zaterdag 21 december thuis tegen 
IJmuiden. 

Op dinsdag 26 november en 3 december wordt in ons clubgebouw weer de grote 
schooldamfinale van Den Haag georganiseerd. Wellicht dat dit weer enkele nieuwe 
jeugdleden kan opleveren. 
Het bestuur heeft besloten dat 
er iedere 2e woensdag van de 
maand een extra clubmiddag 
voor de jeugd komt, we zijn 
daarmee al in september 
begonnen en de opkomst is 
goed. 
Op die dagen mag iedereen een 
vriendje of vriendinnetje 
meenemen, dat geldt ook voor 
kinderen, kleinkinderen, neefje 
en nichtjes van onze senioren,   

iedereen mag gratis een keer deelnemen aan deze lessen om te ervaren of ze het leuk 
vinden. De eerstvolgende is op woensdag 11 december van 13:00 tot 15:30 uur. 

Op dinsdag 17 december 2019 zijn de laatste wedstrijden voor de jeugdcompetitie 
2019-2. Direct daarna zullen de prijzen worden uitgereikt! 

Het eerste zestal wint 
Het eerste zestal heeft een broodnodig overwinning geboekt. Er werd in Gouda een 
overwinning van 8-4 op Damlust 2 geboekt, het team dat tot dan toe verrassend aan 
kop ging in de ZHDB-hoofdklasse. Er vielen veel remises. Verrassend genoeg wisten 
Jeroen Kos en Gerard de Grootniet te winnen tegen spelers met een veel lagere rating. 
Harry Zandvliet kreeg de winst in de schoot geworpen na een blunder van zijn 
tegenstander. Hans van Woerkom zorgde voor een daverende verrasing door met een 
mooie aanvalspartij van Jochem Zweerink te winnen. 

Bloemenkiosk 
Henkie’s Hoekie 
Voor al Uw bloemwerk 

Specialist in biedemeiers 
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Centraal Station 
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Agenda 
Wo 20 november, De Kameleon 
 Schooldamtoernooi individueel 
Wo 20 november, Delft 
 DOS – Den Haag Z2 
Za 23 november, De Kameleon 
 Den Haag – Leids Damgenootsc 
 Den Haag CT – DOS Delft 
Di 26 november, De Kameleon 
 Den Haag Z1–Hofstad Dammers 
Za 7 december, Amsterdam 
 VAD – Den Haag 
Za 7 december, Hazerswoude 
 Samen Sterk 2 – Den Haag CT 

Ons Genoegen-Den Haag 
A. v Mourik-Herman Vroom 2-0 7 
C. v Wijk-Gerard de Groot 1-1 5 
A. Ottink-Harry Zandvliet 1-1 3 
A. Zijlstra-F. v Eenennaam 2-0 2 
Toys Sheoratan-Frans Teijn 2-0 4 
Peter Meijler-Hein van Dee 0-2 10 
J. Ongolesono-Baksoellah 2-0 8 
Nepomuceno-Ghafoerkhan 1-1 1 
W. Vlooswijk-N. Leemberg 1-1 9 
Gerard Morsink-O. Dihal 2-0 6 

IJmuiden Zaanstreek CT- 
Den Haag CT 
Koos de Vries-Jan Kok 1-1 8 
P. Bakelaar-C. v Achterberg 2-0 4 
Max Doornbosch-P. Malahé 0-2 10 
J-M. Koorn-Alex Kruyshoop 2-0 5 
N. Schouten-R.Chandarsing 2-0 3 
K. de Krijger-H. Callender 1-1 7 
A. van Dijk-Rinus Snellaars 2-0 2 
G. vdr Loo-Nerin Bisseswar 1-1 9 
K. Kruit-René Nurmohamed 0-2 1 
V. vdr Wiele-J. Pauwels 0-2 6 

WK Aspiranten Izmir  
1 Machiel Weistra 13 74 
2 Daniil Ilin 12 74 
3 Rokas Banevicius 12 72 
4 Haoyan Liu 12 72 
5 Tamerlan Akhmerov 11 71 
6 Munkh Saikhandelger 10 72 
7 Simon Harmsma 10 69 
8 Vsevolods Mitrevics 10 68 
9 Danill Aharkov 10 68 
10 Yerengaiyp Yesbol 10 67 
12 Berke Yiğittürk 10 63 
13 Emre Hageman 10 63 
30 Breno Daniel Spirandeli 2 54 



 

Kleine nederlaag in Driehuis 
Het Combinatieteam speelde de derde wedstrijd van het seizoen in Driehuis. In de 
kantine van de school waren drie rijen tafels opgesteld voor twee wedstrijden, zodat 
bord 1 van IJmuiden/Zaanstreek CT - Den Haag Hofstad CT naast bord 10 van 
IJmuiden - Eureka was geplaatst. 
Op vijf borden had het Haagse CT een ratingoverwicht. Toch was het René 
Nurmohamed die de score opende. Hij en Kaj Kruit hadden beide al snel een dam op 
het bord. René speelde op damafname en zijn tegenstander liet dit toe, waarna de 
winst een feit was. De wedstrijd kantelde toen Rinus Snellaars dacht door te breken, 
maar het was juist Aart van Dijk die daarna naar dam combineerde. Radjin 
Chandarsing vergreep zich tegen Nicole Schouten en ook hij kreeg een dam tegen. 
Hetzelfde gold voor Alex Kruyshoop tegen Jan-Maarten Koorn, zodat de Noord-
Hollanders op 6-2 kwamen. 
Invaller Cinthia van Achterbeg (met de laagste rating) hield lang stand tegen Piet 
Bakelaar (met de hoogste rating), maar moest uiteindelijk de handdoek in de ring 
gooien. De achterstand leek daardoor onoverbrugbaar maar niets was minder waar. 
Jeremy Pauwels wist in het eindspel Vince van der Wiele pootje te te lichten. De 
overige vier borden hadden gunstige standen. Maar helaas wist Hedwig Callender niet 
te winnen van Klaas de Krijger. Hetzelfde lot was Jan Kok tegen Koos de Vries 
beschoren en dat was een domper, zijn schijfwinst bleek niet genoeg voor winst. In de 
opening stond Nerin Bisseswar licht beter tegen Geert van der Loo maar ook hij kwam 
niet verder dan een puntendeling. De overwinning van Pertap Malahé tegen Max 
Doornbosch was daardoor voor de statistieken. 

Pertap Malahé – Nico Leemberg 
Harry de Hardt bokaal, 29-10-2019 

 
Zwart kan winnen 

Nico had hier een prachtige winstcombinatie 
kunnen nemen met 18-22 27x20 6-11! 
24x13 15x35 28x19 12-18 13x22 17x46. 
Beide spelers zagen het niet. 

Alfons Ottink – Harry Zandvliet 
OG Utrecht – Den Haag, 9-11-2019 

 
Zwart aan zet forceert remise  

In deze toch enigszins penibele stand 
forceerde Harry remise met 16-21. Na het 
gedwongen 31-26 brak zwart door met 22-
28! 26x17 28-33 38x29 8-12 17x19 14x45. 

Nico Leemberg – Hein van Dee 
Bram Limburg bokaal, 12-11-2019 

 
Damzet voor zwart 

Hein had hier toe kunnen slaan met 28-32 
38x27 22-28 33x22 16-21 27x7 18x47 7x18 
13x22 met winst. 

Kerstwedstrijden 
Op dinsdag 17 december worden weer de traditionele kerstwedstrijden gespeeld. Dit is tevens de afsluiting van 2019 want op 
24 december en 31 december is er GEEN clubavond. 
Binnen het bestuur is gediscussieerd of we weer met samengestelde teams willen spelen of een gewoon zwitsers al of niet met 
mensen van buiten. De  meningen waren verdeeld. Derhalve zullen we weer gewoon met maximaal 8 teams gaan strijden. De 
teams worden samengesteld door Gerard de Groot en na vaststelling van de teams mag er NIET meer worden gewisseld van 
bord. Alle leden en donateurs kunnen zich inschrijven en de toegang is gratis en iedereen krijgt een prijsje. Aanvang 20:00 uur 
en de prijsuitreiking is rond 11:00 uur. Let op: vooraf inschrijven, liefst via een mail naar voorzitter@damclubdenhaag.nl is 
verplicht, dit omdat we graag vooraf willen weten hoeveel prijsjes we moeten kopen. 

Ruime overwinning voor het tweede 
De een na laatste tegenstander van de eerste helft van de provinciale competitie, Naaldwijk, kwam dinsdag op bezoek. Zonder 
hun nieuwe aanwinst Hans Giphart, maar met de gebroeders Bentvelzen. De opstellingen wezen uit dat het tweede een zware 
avond tegemoet kon gaan zien voor wat betreft de onderste drie borden. Alex Kruyshoop mocht al in de opening een schijf voor 
komen tegen Ad van der Voort. Als eerste was echter Edwin de Jager uit, in een betere stand won hij op de klok van Bernard 
de Koning. Zijn zoon Walter redde het niet tegen Frans Teijn, zodat het 4-0 stond. Alex had inmiddels een damcombinatie 
gemist en Ad offerde een tweede schijf om zo meer naar voren te komen. Hierdoor kon Alex de winst niet vinden en werd tot 
remise besloten. Niet lang daarna volgden Hans van de Vijver en Nico Zwinkels hun voorbeeld, zodat de zes punten binnen 
waren. Als vijfde was Oedebhaan Dihal uit, met een knappe remise tegen Hans Bentvelzen als resultaat. Nico Leemberg had 
tegen Peter Bentvelzen de langste partij, maar wist hem in het eindspel wel te verschalken. 

Damlust 2- Den Haag Z1 
J. Zweerink-H. v Woerkom 0-2 6 
H. Clasquin-Emre Hageman 1-1 1 
A. de Bruijn-Berke Yiğittürk 1-1 5 
D. van Genderen-J. Kos 1-1 2 
B. Bruinsma-Harry Zandvliet 0-2 3 
K. Droog-Gerard de Groot 1-1 4 

Den Haag 2- Naaldwijk 
E. de Jager-B. de Koning 2-0 1 
N. Leemberg-P. Bentvelzen 2-0 6 
Frans Teijn-W. de Koning 2-0 2 
O. Dihal-Hans Bentvelzen 1-1 5 
Hans vd Vijver-N. Zwinkels 1-1 4 
A. Kruyshoop-Ad vdr Voort 1-1 3 

Colofon 
Hoofdedacteur: G. de Groot. Het 
Nieuws Bulletin verschijnt twee- of 
driewekelijks. Volgend nummer: 3 
december. Kopij insturen voor 29 
november: 
bulletin@damclubdenhaag.nl 
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