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Wel en wee 
In februari zijn de volgende leden jarig geweest: de 4e Jeremy (hij is 40 geworden!) en 
de 7e Hein van Dee 
Ook bij de jeugd veel jarigen deze maand: de 7e Safiyah (7 jaar), de 21e Tim ( 7 jaar), 
de 25e Romy (9 jaar) en op de 26e Jesper (12 jaar) 
Allemaal van harte gefeliciteerd! Allemaal van harte gefeliciteerd! 

Haags/ZHDB-kampioenschap 
Op 2 maart begint het Haags Kampioenschap (tevens ZHDB kampioenschap) in 
Scheveningen. Het aantal aanmeldingen blijft fors achter op voorgaande jaren. 
De inschrijflijst is op de materiaalkast geplakt! 
Op die lijst staan tot nu toe drie deelnemers van damclub Den Haag en dat is onze club 
onwaardig. De uiterste inschrijfdatum is 27 februari. 

Eerste team komt maar net tekort 
Het eerste tiental trad 1 februari aan tegen de koploper in de eerste klasse B. Geen 
bezwaar, want bij een eerdere gelegenheid werd toenmalig koploper VAD ook 
onttroond. Vol goede moed werd dus aan de wedstrijd begonnen in Bleskensgraaf, 
waarin de opzet was dat de borden 7 tot en met 10 moesten scoren. 
Die opzet leek ook te gaan werken want Gerard de Groot en Hein van Dee kregen een 
veelbelovende aanval op het bord. Hans van Woerkom had een goede stand en Jan 
Kok combineerde al in het middenspel naar dam en winst. 
Aan de andere borden verdwenen bij Hans den Engelsman de schijven razendsnel van 
het bord en ook Frans Teijn scoorde een verdienstelijke remise. Toen viel er echter een 
flinke tegenvaller te noteren. De tegenstander van Hans van Woerkom bracht een 
schitterend dubbeloffer met dubbele damdreiging op het bord waarna Hans meteen kon 
opgeven. Een offer zo verrassend dat hier gesproken kan worden van pure pech en de 
strategie lag in duigen. 
In het vervolg liepen De Waarddammers verder uit. Aan bord 1, 2 en 3 was er geen 
houden aan tegen de topspelers uit de Alblasserwaard. Nico Leemberg, Frans van 
Eenennaam en Bas Baksoellah kregen weinig kans op een punt. Ondertussen behaalde 
Jeroen Wit wel een zeer verdienstelijke remise tegen een 1200-speler, maar de 
wedstrijd was beslist. Hein van Dee miste in tijdnood nog de winst, maar Gerard de 
Groot wist zijn partij-opzet wel te verzilveren met winst. 12-8 derhalve tegen de koploper 
en met iets meer geluk had er meer ingezeten. 

CCR nipt verslagen 
Op vrijdagavond 7 februari ging het zestal van Den Haag Z1 naar het nieuwe 
onderkomen van Constant-Charlois Rotterdam voor de wedstrijd in de hoofdklasse der 
ZHDB. Een wedstrijd die voor de stand vrij weinig betekenis meer had, maar in het 
kader van de Eeuwige Rivaliteit tussen Rotterdamse en Haagse dammers natuurlijk een 
treffen van belang. CCR kwam dan ook behoorlijk sterk uit met Job Arts als debuterende 
joker. 
Een opsteker was dat Gerard de Groot al na zes zetten een schijf voor kwam na een 
misgreep van Radjes Balkaran. Het duurde nog wel ruim twee uur voordat Gerard de 
schijfwinst verzilverde. Helaas blunderde op dat moment Berke Yigitturk tegen Mehmet 
Yoney zodat het meteen weer gelijk was. Jeroen Kos had echter weinig moeite en 
overspeelde Harry Bisambhar zodat we weer voor stonden. 
De wedstrijd was toen nog zeker niet gespeeld omdat Harry Zandvliet en Hans van 
Woerkom lastige standen hadden. Emre Hageman had weliswaar een goede aanval 
maar die moest nog wel even gewonnen worden. Uiteindelijk kwam het wel allemaal 
goed doordat Harry door het oog van de naald kroop en met een offertje de remise veilig 
stelde. Deze belangrijke wedstrijd werd dus met 5-7 gewonnen. 

Bloemenkiosk 
Henkie’s Hoekie 
Voor al Uw bloemwerk 

Specialist in biedemeiers 

 

In de Rijnstraat 

Tussen VROM en 

Centraal Station 

070 – 3825507 
 

Agenda 
Di 11 februari, De Kameleon 
 Den Haag Z2 – CCR 2 
Wo 12 februari, De Kameleon 
 Jeugd woensdagmiddag 
Za 15 februari, De Kameleon 
 Den Haag – Zaanstreek 
 Den Haag CT – Haarlem 3 
 Den Haag jeugd – SNA 
Za 29 februari, Haarlem 
 CCR – Den Haag jeugd 
Di 18 februari, De Kameleon 
 Den Haag Z1 – RDC 
Ma 16 februari, Naaldwijk 
 Naaldwijk - Den Haag Z2 
Za 29 februari, Zaandam 
 DC Zaanstreek 2 - Den Haag 
Za 29 februari, Haarlem 
 Haarlemse DC 2 - Den Haag CT 
 CCR - Den Haag (jeugd) 
Di 3 maart, De Kameleon 
 Den Haag Z2 - DOS 
Wo 11 maart, De Kameleon 
 Jeugd woensdagmiddag 
 
 

Waarddammers- Den Haag 
T. de Swart-Bas Baksoellah 2-0 8 
W. Kalis-F. van Eenennaam 2-0 6 
T. Verboon-Nico Leemberg 2-0 5 
P. de Hek-H. d Engelsman 1-1 2 
P. Trapman Sr.-Frans Teijn 1-1 3 
Peter Hartog-Jeroen Wit 1-1 7 
Ad de Hek-Gerard de Groot 0-2 10 
H.J. v Rees-Hein van Dee 1-1 9 
v Genderen-H. v Woerkom 2-0 4 
Kees Brandwijk-Jan Kok 0-2 1 
 
 

Alblasserdam- DenHaag CT 
Remco Korteland-O. Dihal 1-1 10 
M. Verkaik-Pertap Malahé 2-0 8 
Rien Visser-Harold Jagram 0-2 9 
Y vdr Most-Sanjay Dhauntal 2-0 3 
R. Groenendijk-Kruyshoop 0-2 2 
M vdr Most-Nerin Bisseswar 2-0 1 
Aat Verhaar-Rob Dhoen 2-0 4 
D. Jongeneel-R. Snellaars 2-0 5 
IJsselstein-R. Chandarsing 2-0 7 
J. vdr Dussen-H. Callender 1-1 6 
 



 

Vacatures 
Vorige week heb ik op de clubavond al aangegeven dat er twee vacatures zijn die met 
spoed ingevuld moeten worden. 
1. Materiaalcommissaris. 
Hein van Dee heeft dit de afgelopen 2 jaar gedaan maar zal eind mei hiermee stoppen. 
We zijn dus op zoek naar iemand die de zorg over het dammateriaal op zich wil 
nemen. Het is absoluut NIET de bedoeling dat je dan op de clubavond steeds het 
materiaal moet klaarzetten en opruimen, dat is al goed geregeld. Maar soms is er een 
dambord kapot en is een druppel lijm nodig om deze te repareren, dat soort dingen. 
Zeker geen dagtaak maar wel belangrijk dat deze functie vervuld wordt. 
2. Intern wedstrijdleider 
Jeremy Pauwels heeft dit de laatste jaren gedaan met Alex en Gerard als vervanger 
als Jeremy een keer niet kon. Maar door verschillende omstandigheden heeft Jeremy 
moeten besluiten deze taak per direct neer te leggen. 
We zijn op de damclub de laatste 20 jaar behoorlijk verwend geweest dat er altijd wel 
iemand was die deze taak op zich wilde nemen, maar nu zouden wij als bestuur ook 
niet meer weten wie we zouden moeten vragen. Het is wel een belangrijke functie 
want iedereen verwacht dat om kwart voor acht iemand wel even komt vertellen wie 
tegen wie moet spelen. Er is veel te doen geweest over de programma's die we 
gebruikt hebben voor het maken van de indelingen en de kritieken waren zeker niet 
mals. Maar laat dat U niet weerhouden om zich kandidaat te stellen voor deze functie. 
Ik probeer het eerst op deze manier via het bulletin maar heb eigenlijk niet een hoge 
verwachting dat dit bericht zo goed wordt gelezen en begrepen zodat we volgende 
week ineens drie kandidaten hebben. Maar ik zou zeggen; verras mij eens een keer! 

Jan Kok 

CT verliest in Alblasserdam 
Een gehavend Combinatieteam moest naar Alblasserdam, dus het was zaak de 
schade beperkt te houden. Nerin Bisseswar opende op een negatieve manier de 
score. Hij dacht af te ruilen maar moest twee schijven slaan, waarna Marcel van der 
Most ook nog eens naar dam kon slaan. Alex Kruyshoop trok de stand gelijk door 
combinatief Ruben Groenendijk te verslaan. Hierna ging het faliekant mis.  
Sanjay Dhauntal speelde na twee jaar weer mee in de competitie. Helaas redde hij 
het niet tegen Yoshua van der Most. Ook Rob Dhoen trof het niet met Aat Verhaar als 
tegenstander, deze bleek een maatje te groot. Toen ook de niet geheel fitte Rinus 
Snellaars moest capituleren tegen Dylan Jongeneel was 8-2. Hedwig Callender kwam 
tegen Jaap van der Dussen niet verder dan remise. Dit zat er voor Radjin Chandarsing 
ook in, maar hij haalde op het verkeerde veld dam en Wim IJsselstein haalde beide 
punten binnen. Radjin miste eerder schijfwinst, zodat de nederlaag extra zuur was. 
De doorbraak die Pertap Malahé tegen Mijndert Verkaik nam, kostte drie schijven, had 
remise moeten opleveren, maar Pertap koos de verkeerde voortzetting. De partij 
eindigde in een verloren vier-om-een. Harold Jagram verdubbelde het aantal 
winstpartijen door Rien Visser te verslaan.  Oedebhaan Dihal keek al snel tegen een 
vijandelijke dam aan, maar dit koste Remco Korteland een schijf en de dam had 
nagenoeg geen bewegingsvrijheid. Of het ergens gewonnen is geweest, laten we 
graag over aan de experts, maar Oedebhaan wist er nog een punt uit te slepen, zodat 
de eindstrand 14-6 werd. 

Emy van den Berg tweede in Zuid-Holland 
Zaterdag was in Gouda het jeugdkampioenschap van Zuid-Holland waar 
Damclub Den Haag met vier pupillen en vijf welpen naar toe is gegaan. 
Er was een hele mooie tweede plaats bij de welpen voor Emy, bijzonder 
knap gedaan. Emy eindigde slechts één punt achter kampioene Renate 
Vonk uit Gorinchem. 
Bij de pupillen werd Jesper vijfde en kwam maar één punt tekort voor een 
barrage voor de derde plaats. Kampioen hier werd Stan van der Meer uit 
Monster. 
Het was weer een mooi toernooi waar ook de nieuwelingen veel ervaring 
konden opdoen. 

Halve finale NK schooldammen 
De halve finale van het Nederlands kampioenschapo schooldammen 
wordt ook in Den Haag gespeeld. Op zaterdag 18 april komen 11 welpen 
teams (t/m groep 6) en 18 pupillenteams (groep 7/8) naar De Kameleon 
om te proberen zich te plaatsen voor de finale van het NK. Hopelijk doen 
er ook Haagse teams mee. Dat is bekend na het Zuid-Holland 
kampioenschap.  

 

CCR - Den Haag Z1 
Job Arts-H. van Woerkom 2-0 
M. Yöney-Berke Yiğittürk 2-0 
R. Jahani-Emre Hageman 0-2 
R. Balkaran-G. de Groot 0-2 
H. Bisambhar-Jeroen Kos 0-2 
J. Riesenkamp-H. Zandvliet 1-1 

Hofstad 2- Den Haag Z2 
Jetse Veenstra-Frans Teijn 0-2 2 
J. v Hal-Hedwig Callender 2-0 4 
Ben Hoogland-N. Leemberg 0-2 5 
D. v Bommel-A. Kruyshoop 2-0 1 
H. Jagram-Hans vd Vijver 0-2 3 
Nerin Bisseswar-O. Dihal 1-1 6 

Colofon 
Hoofdedacteur: G. de Groot. Het 
Nieuws Bulletin verschijnt twee- of 
driewekelijks. Volgend nummer: 3 
maart. Kopij insturen voor 28 
februari: 
bulletin@damclubdenhaag.nl 

ZHDB welpen 
1 Renate Vonk 13 85 
2 Emy van den Berg 12 80 
3 Indy Schouten 11 71 
4 Sean Turina 11 63 
5 Surya Badal 9 51 
 Julia Slappendel 9 43 
7 Romy Luttekes 4 6 
8 Termuulen Khurelbaatar 3 11 
9 Alexander Geogowski 0 0 

ZHDB pupillen 
1 Stan van der Meer 16 91 
2 Willem Slappendel 15 88 
3 Harm van Schaik 12 95 
4 Levi Renes 11 86 
5 Jesper Kool 11 85 
6 Sjoerd van Benten 10 79 
7 Marit Egas 10 78 
8 Tristan van Es 9 93 
9 Vincent de Lange 9 67 
10 Zahier Ghoerahoe 7 79 
11 Lennart Roos 6 77 
12 Renzo Vermeulen 6 74 
13 Julian Sonnenberg 2 72 
14 Nikodem Cinciruk 2 70 
 
 

mailto:bulletin@damclubdenhaag.nl

