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Wel en wee 
In januari zijn de volgende leden jarig: de 9e Rinus Snellaars, de 14e Gerard de Groot, 
de 18e Wilfred Promes.Op 21 januari Evert Bronstring en de 26e Jaap van Hal en Johan 
Sterrenburg. 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 

Het nieuwe damjaar 2020  
Ook namens het bestuur wens ik iedereen een gezond en sportief 2020 toe. 
Na al dat geknal op het eind zijn we weer toe aan de rust van het dammen! 
De damagenda is al behoorlijk gevuld, het eind van de nationale en provinciale 
competitie is alweer in zicht en daarna kunnen we weer een keuze maken uit een van 
de vele mooie zomerdamtoernooien.  
Onze jeugd heeft ook een primeur door deel te nemen aan de nationale (viertallen) 
competitie in de nieuwe derde klasse voor jeugdteams waar zes verenigingen aan deel 
nemen. Deze competitie is op 21 december begonnen met de wedstrijd tegen IJmuiden, 
welke we met het minimale verschil hebben weten te winnen (17-15). 
Ook de diverse voorrondes van de jeugd NK's gaan weer van start vanaf maart. Het NK 
pupillen algemeen en het NK welpen meisjes wordt in de meivakantie in Monster 
gespeeld en wordt georganiseerd door MDV. Het NK pupillen meisjes en het NK welpen 
algemeen zal vanaf Hemelvaartdag in Den Haag plaatsvinden. 
In de zomer zal op het strand in Scheveningen tijdens de Olympische spelen gedurende 
3 weken het Olympic Festival worden georganiseerd door de gemeente Den Haag. Een 
groot spektakel waarbij diverse sportaanbieders hun sport kunnen presenteren. Ook het 
dammen zal vertegenwoordigd zijn, de KNDB zal naar verwachting de organisatie en 
uitvoering overdragen aan het Haags Dam Comite. 

Pijnlijke nederlaag tegen jeugdteam Wageningen 
Na de goede overwinningen tegen koploper VAD en tegen Van Stigt Thans ging het 
eerste team met een derde plaats de kerstvakantie in. Op 4 januari alweer wachtte de 
uitwedstrijd tegen WSDV 3, een team met veel jeugdspelers. In Wageningen 
aangekomen bleek dat maar liefst 8 van de 10 spelers tot de jeugd behoorden.  
Al snel bleek dat veel Haagse spelers grote moeite hadden met het onbevangen spel 
van hun tegenstanders. Reza Ghafoerkhan werd daar het eerste slachtoffer van. Reza 
had al vanaf de opening een dodelijke kettingstelling opgebouwd, maar zijn 
tegenstander hield het lang vol. Juist nadat hij een winnende damcombinatie miste, was 
het de Wageninger die naar dam combineerde en stond het 2-0 in plaats van 0-2.  
Veel later werd Jan Kok het slachtoffer van een damcombinatie. Jan nam de dam af in 
plaats van zelf ook naar dam door te lopen. De resterende 3 om 3 was uit. Hans den 
Engelsman en Bas Baksoellah maakten weer gelijk. Hans moest daarvoor positioneel 
behoorlijk diep gaan. Bas won in een volle stand in een omsingeling een schijf, waarna 
het snel uit was.  
Daarmee was het leed allerminst geleden. Nico Leemberg, die tegen één van de twee 
seniorleden speelde, kwam met de schrik en een remise vrij nadat zijn tegenstander 
verzuimde een schijf te winnen. Daarnaast hadden Frans van Eenennaam en Frans 
Teijn zeer dubieuze standen.  
De eerste Frans verloor al vrij snel na een mislukte remisepoging. Toen Gerard de Groot 
(de schijfwinst bleek onvoldoende) en Hans van Woerkom (tegen die andere senior) 
ook niet wisten te winnen was een goed resultaat verkeken. Door de nederlaag van 
Frans Teijn viel de beslissing. Hein van Dee was zoals gebruikelijk de laatste en hij 
boekte een zwaarbevochten overwinning.  
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat bleek maar weer in deze wedstrijd. De 
strijdlust van de Wagenings jeugd was mooi om te zien en alleen daarom was hun 
overwinning terecht. Een goede stimulans om onze eigen jeugdafdeling verder uit te 
bouwen. 

Schooldammen op 22 januari 
Op woensdag 22 januari vindt het schooldamtoernooi voor teams plaats in De 
Kameleon. Degenen die mee willen helpen als arbiter kunnen zich melden bij Gerard 
de Groot 
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Agenda 
Di 14 januari, De Kameleon  
 Den Haag Z2 - KDC 
Za 18 januari, De Kameleon  
 Den Haag – Dordrecht 
 Den Haag CT – SNA 2 
Di 21 januari, De Kameleon  
 Den Haag Z1 – vST 
Wo 22 januari,De Kameleon 
 Schooldammen teams 
Do 30 januari, Den Haag 
 Hofstad 2 – Den Haag Z2 

WSDV 3- Den Haag 
Rv Steenbergen-G de Groot 1-1 8 
Ákosh Kardos-Jan Kok 2-0 2 
Ivar Smijers- v Eenennaam 2-0 6 
L. Gabbert-H. d Engelsman 0-2 4 
Marie Gabbert-Frans Teijn 2-0 9 
N. Valkenburg-N. Leemberg 1-1 5 
G. Zijlema-Hans v Woerkom 1-1 7 
B. v Berkel-R. Ghafoerkhan 2-0 1 
Marjory Feyt-Hein van Dee 0-2 10 
F. de Graaf-Bas Baksoellah 0-2 3 

De Hofstad Dammers- 
DenHaag CT 
H. Jacobsen-H. Zandvliet 2-0 9 
J. Mondt-Hedwig Callender 2-0 6 
J. van Hal-Alex Kruyshoop 2-0 7 
Harold Jagram-O. Dihal 1-1 8 
K. Toet-René Nurmohamed 2-0 3 
B. Douma-R. Chandarsing 2-0 10 
H. Simons-Jeremy Pauwels 2-0 5 
J. Veenstra-N. Bisseswar 2-0 4 
F. vd Velde-Wilfred Promes 2-0 1 
Gerard Peroti-n.o. 2-0 2 

Den Haag Z1- Hofstad Dammers 

Emre Hageman-J. van Hal 2-0 1 
H. Zandvliet-Ha Jacobsen 1-1 4 
Gerard de Groot-P. van Eck 1-1 2 
Hans v Woerkom-F. Teijn 1-1 6 
Jeroen Kos-Bonne Douma 2-0 3 
Berke Yiğittürk-H. Simons 1-1 5 

MDV - Den Haag Z2 
Frans Boers-Nico Leemberg 0-2 4 
Arie Stoorvogel-O. Dihal 2-0 5 
P. Rozenboom-Frans Teijn 1-1 6 
N. Hoogenraad-Kruyshoop 1-1 2 
G. Voois-Hans vd Vijver 2-0 3 
P. Scheffers-W. Promes 2-0 1 
 



 

Haags Kampioenschap 2020  
Het Haags Kampioenschap wordt dit jaar gespeeld in 
Scheveningen van eind februari tot begin mei en is tevens 
het ZHDB kampioenschap. 
De inschrijfformulieren liggen al reeds een maand op de 
club maar tot op heden slechts 1 inschrijving van 
Oedebhaan Dihal. Een veel gehoord bezwaar is het 
parkeerprobleem in Scheveningen, maar laten we niet 
vergeten dat het in ons oude clubgebouw ook al betaald 
parkeren was (behoudens de 10 plekken voor het 
gebouw), dus dat mag niet de reden zijn om niet deel te 
nemen. Het OV is prima geregeld en ook kan overwogen 
worden om samen te reizen met de auto! 

Jaarafsluiting met Kerstdammen 
Op de laatste clubavond van dit jaar werd het 
kerstdamtoernooi gespeeld. Zoals gebruikelijk met 
sneldammen tussen teams. Er verschenen precies dertig 
clubleden in De Kameleon zodat besloten werd met zes 
vijftallen te spelen. Hoewel de teams willekeurig 
samengesteld waren, bleek het team dat gevormd werd 
door Edwin de Jager, Frans Teijn, Jeroen Wit, Oedebhaan 
Dihal en Wilfred Promes er met kop en schouders uit te 
steken. Met een score van 9 uit 5 werd een voorsprong van 
maar liefst 4 punten opgebouwd. De achtervolgende teams 
hielden elkaar prima in evenwicht, waarvan er drie met vijf 
punten eindigden. Na afloop kon iedereen een keuze 
maken uit de rijk gevulde prijzentafel. 

Bas Baksoellah – Piet Bastiaanse 
Den Haag – vST, 21-12-2019 

 
2-8? 

Deze partij liet de wedstrijd kantelen. Bas 
leek de hele wedstrijd al wat onder druk te 
staan, maar pakte na 2-8? de volle winst 
met een leuke meerslagcombinatie: 38-32 
27x38 49-43 38x49 31-27 49x24 27x9 en 
zwart gaf op. 

 

 
23-29? 

 
Gerard de Groot – Jos Eggen 
VAD – Den Haag, 7-12-2019 

 
48-42? Wit mist de remise 

In deze penibele stand kan wit nog net 
remise halen met 39-34. Op het logische 28-
32 volgt dan 24-20!! 15x24 34-29 24x42 
48x17. 
In de partij was wit na 48-42 kansloos. 
 
Diagram links: 
Frans Teijn – Herman van Westerloo 
VAD – Den Haag, 7-12-2019 
Na 23-29? forceerde Frans de winst met 28-
23 29-34* 32-28!! 18x29 en de achterloop 
27-22 en zwart verliest. 
* ook na 29-33 38x29 25-30 32-28 30-34 
29x40 18x29 27-22 35x44 22x2 44-49 2x38 
wint wit. 

 

 

Colofon 
Hoofdedacteur: G. de Groot. Het Nieuws 
Bulletin verschijnt twee- of driewekelijks. 
Volgend nummer: 17 januari. Kopij insturen 
voor 21 januari: 
bulletin@damclubdenhaag.nl 
 
Henk Twijnstra – Hans den Engelsman 

VAD – Den Haag, 7-12-2019 

 
Zwart combineert na 33-28? 
Zwart combineerde met 17-22 28x6 23-28 
32x23 18x29 34x23 7-11 6x17 12x45 en had 
goed gezien dat deze stand wint, ondanks 
dat wit iets eerder op dam is. 
Er volgde 26-21 8-12 37-31 13-18 31-26 
18x29 21-17 12x21 26x17 29-34 17-11 34-40 
44-39 40-44 11-7 44x33 7-1 33-39 42-38 39-
44 50x39 45-50 38-33 14-19 1-45 10-14 45-
1 19-24 1-45 14-20 45-1 
 
Helaas werd Hans verrast door een 
meerslagfinesse waardoor de winst hem toch 
nog ontglipte: 50-45 33-28 4-10 15x13 24-29 
1x40!!  
Zie de eindstand links 
 

 

Prijsuitreiking jeugd 
Op de laatste clubavond van het jaar werden aan de jeugd 
diploma’s uitgereikt en de winnaars van de competitie 
gehuldigd. 
Er werden veel diploma’s uitgereikt aan de jeugd waarbij 
iedereen een heel mooi cijfer heeft gehaald. Het 
gemiddelde lag ruim boven de acht. Ook was er weer een 
ouder die een examen heeft gehaald. 
 
Het kampioenschap ging naar Jesper Kool, met een score 
van 63 punten uit 44 wedstrijden. Djilan Hu werd tweede en 
Thijs van Hilst eindigde op de derde plaats. 
Surya Badal werd vierde, maar hij speelde wel de meeste 
wedstrijden (59). 
Er was voor iedereen een prijs, want alle deelnemers 
kregen een medaille. 
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