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Wel en wee 
In maart zijn de volgende leden jarig: de 3e Ashok Mahabier en de 13e Reza 
Ghafoerkhan. 
Bij de jeugd: 7 maart Surya en Eduard (10 jaar), op de 26e Emy (10) 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 

Haagse jeugd eindigt als derde in Derde Klasse 
Zaterdag 21 december zijn wij met onze jeugddammers van start gegaan met de 
competitie van de Derde Klasse. Onze jeugddammers moesten in totaal 5 keer op 
verschillende zaterdagen spelen tegen andere damclubs. Ze werden begeleid door 
twee ouders (Chiwi en Jolanda). Ze begonnen thuis tegen Damclub IJmuiden. De 
kinderen vonden het best spannend. Ze moesten met de klok spelen. De kinderen werd 
uitgelegd dat ze genoeg tijd hadden en dat ze dus rustig konden spelen. Wat was het 
leuk om te zien hoe snel ze juist met de klok gingen spelen. Sommigen eindigden zelfs 
met meer tijd op de klok dan ze waren begonnen. Het ging aardig gelijk op en het bleef 
spannend tot en met de laatste ronde. Uiteindelijk gingen wij er met de winst vandoor.  
Daarna moesten we naar Culemborg om tegen Culemborg Denk en Zet te spelen. Wat 
waren deze jongens goed, maar onze jeugddammers lieten zich niet uit het veld slaan. 
Helaas ging de tegenpartij er alsnog vandoor met de winst. Vervolgens moesten we 
naar Haarlem om tegen de Haarlemse Damclub te spelen. Hier gingen onze 
jeugddammers er weer met de winst vandoor. De op één na laatste competitie was thuis 
tegen SNA uit Heerhugowaard. Deze dammers waren te sterk voor onze 
jeugddammers.  
De finale werd op 29 februari 2020 gespeeld in Haarlem. Daar moesten alle damclubs 
nog één keer spelen.  Onze jeugddammers moesten nog tegen Constant Charlois 
Rotterdam. Deze dag was het spannendste van allemaal, want we konden nog de derde 
plek behalen en een beker voor de club meenemen. Tussendoor kregen de begeleiders 
dan ook regelmatig de vraag of ze al op de derde plaats stonden. Onze jeugddammers 
hebben heel hard gewerkt en dit werd beloond. Ze zijn derde geworden en hebben de 
beker voor de derde plaats meegenomen. Wat waren ze blij.  
Wij zijn natuurlijk super trots op al onze jeugddammers. Jullie hebben het allemaal 
fantastisch gedaan. De kinderen hebben het leuk gehad en hebben veel geleerd en 
gingen steeds beter met de tijd van de klok om waardoor de partijen ook langer duurden. 
Er was blijdschap maar soms ook teleurstelling. Daar lag ook de taak van de 
begeleiding. De kinderen een compliment maken en ze soms opvrolijken als een potje 
niet zo goed was gegaan.  
Voor de begeleiding was het ook leuk 
om de competitie mee te maken. De 
begeleiders hebben regelmatig 
meegekeken met de dampotjes en 
daarvan geleerd. Ook dank aan alle 
ouders die hun kinderen vol 
vertrouwen hebben meegegeven aan 
andere ouders om te spelen of er als 
ouders zelf bij waren. Jeugddammers 
bedankt voor jullie geweldige inzet. De 
beker hebben jullie verdiend. Op naar 
de volgende competitie. 

 

Haags kampioenschap begonnen 
Op maandag 2 maart is bij Damclub Scheveningen het Haags kampioenschap 
begonnen. Het Haags kampioenschap heeft dit jaar ook de status van provinciaal 
(ZHDB) kampioenschap. Er wordt gespeeld in twee klasses. Er is een Hoofdklasse 
bestaande uit acht deelnemers, onder wie Frans Teijn, Nico Leemberg en Harry 
Zandvliet. 
Daaronder is een grote Eerste Klasse bestaande uit drie parallelle groepen met in totaal 
24 deelnemers. Hier spelen Jaap van Hal, Wynton Meijer, Wilfred Promes, Harold 
Jagram, Hedwig Callender, Bas Baksoellah, Radjin Chandarsing en Oedebhaan Dihal. 

Bloemenkiosk 
Henkie’s Hoekie 
Voor al Uw bloemwerk 
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Agenda 
Wo 11 maart, De Kameleon 
 Jeugd woensdagmiddag 
Za 14 maart, Gouda 
 ZHDB schooldammen 
Za 21 maart, Baarn 
 HF NK Pupillen (vervolg) 
Zo 22 maart, Haarlem 
 Jeugdtoernooi 
Za 4 april 
 HF NK Welpen 
Ma 6 april, Scheveningen 
 Paasdammen 
Di 7 april, De Kameleon 
 Paasdammen 
 

Derde klasse (jeugd) 
Pl Teams Pu Bs 
1 DEZ Culemborg 10 82 
2 SNA 8 14 
3 Den Haag 6 14 
4 IJmuiden 4 4 
5 CCR Rotterdam 2 -56 
6 Haarlemse Damclub 0 -58 
 

Den Haag- Zaanstreek 
Hans d Engelsman-P. Teer 1-1 3 
Herman Vroom-R. Holkamp 1-1 4 
Gerard de Groot-L. Savané 2-0 6 
Hein van Dee-Ruud Groot 1-1 7 
F v Eenennaam-Vermeulen 1-1 8 
R. Ghafoerkhan-B. Graas 1-1 10 
Jeroen Wit-Wout Rijs 1-1 2 
Nico Leemberg-Piet Smit 0-2 1 
Frans Teijn-Joop Wind 0-2 9 
Bas Baksoellah-R. Sakidin 0-2 5 

Zaanstreek2- Den Haag 
R. Sakidin-Harry Zandvliet 2-0 3 
P. Groot-Gerard de Groot 1-1 5 
J. Veerman-Hein van Dee 1-1 7 
S. Hansen-F. v Eenennaam 0-2 6 
P. Sier-Hans d Engelsman 1-1 10 
Bart van Geel-Frans Teijn 2-0 1 
S. Betten-Nico Leemberg 0-2 4 
Jan Hania-Bas Baksoellah 1-1 8 
Remmert Sijm-Jeroen Wit 1-1 9 
E. vdr Haar-Alex Kruyshoop 2-0 2 



 Vacatures 
In het vorige bulletin heb ik al aangegeven dat er 2 vacatures zijn. Tot op heden geen 
enkele reactie ontvangen, vandaar nogmaals de beschrijving van de vacatures. 
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, samen 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 zijn luid en duidelijk 
te horen. Maar laat dat U niet weerhouden om zich kandidaat te stellen voor deze 
functie.  

Jan Kok 

Roemloos slot voor eerste tiental 
De laatste wedstrijden zijn voor het eerste team niet goed verlopen. De beslissende 
wedstrijd om de derde plaats in de Eerste Klasse B tegen Zaanstreek 1 op 15 februari 
ging al verloren doordat er wat kansen werden gemist. In de laatste wedstrijd 
resteerde er niet meer dan een wedstrijd voor de eer tegen Zaanstreek 2. De 
tegenstander stond onderaan en had een puntje nodig om directe degradatie te 
ontlopen. Den Haag kwam met twee invallers aan de start in Zaandam, maar de 
tegenstander had drie super-invallers opgesteld met een gemiddelde rating van ruim 
boven de 1200. Het werd daardoor onverwacht een zeer spannende wedstrijd. 
Het begon niet goed voor de Hagenaars want Frans Teijn misrekende zich en verloor 
een schijf en al vrij snel de partij. Ook invaller Alex Kruyshoop stond al snel lastig, 
stribbelde nog lang tegen, maar moest uiteindelijk capituleren. De andere invaller, 
Harry Zandvliet, speelde tegen super-invaller Ramon Sakidin een mooie partij, maar 
kwam in de late middenspel plotseling toch in problemen. Harry leek zich nog te 
redden, maar deed dit iets te snel, en zo stond het al 6-0. 
Nico Leemberg en Frans van Eenennaam brachten de spanning terug met twee goede 
winstpartijen. Gerard de Groot kon na lang aandringen geen winst vinden en moest in 
remise berusten. Dat gold ook voor Hein van Dee, voor wie een halve hekstelling niet 
het gewenste succes bracht. 
Bas Baksoellah en Jeroen Wit speelden ook remise, waarbij Bas dit keer over geluk 
niet te klagen had. Hij ontsnapte uit een verloren 5-om-2 eindspel. Jeroen speelde een 
spannende opsluitingspartij maar het voordelige eindspel was toch remise. 
Aan Hans den Engelsman de ondankbare taak om te proberen 10-10 te maken. Hij 
creëerde tegen super-topinvaller (rating 1300+) goede kansen. Na een afwikkeling 
was een erg ingewikkelde stand ontstaan wat resulteerde in een voordelig eindspel 
voor Hans. Helaas was ook dit net remise waardoor het eerste onverwacht verloor en 
niet Zaanstreek 2 maar Rijnsburg 2 direct degradeert naar de Tweede Klasse. 

Tweede sluit succesvol seizoen in stijl af 
Voor het ingaan van de laatste ronde stond het tweede ZHDB-team een punt voor op 
CCR 2. DOS kwam op bezoek, terwijl de Rotterdammers op bezoek moesten bij KDC. 
Gehoopt werd dat in Katwijk de stand werd bijgehouden in Toernooibase, maar 
helaas. Al snel stond het tweede 2-0 voor, Henk Valk verkeek zich tegen Edwin de 
Jager. Oedebhaan Dihal verdubbelde de score door Wynton Meijer te verslaan.  Toen 
ook Nico Leemberg de felicitaties kreeg van Rolan van der Lugt na een 
damcombinatie, was het eerste wedstrijdpunt binnen. Hans van de Vijver stond een 
schijf achter tegen Jan Eekhout, maar wist toch te counteren en de partij naar zich toe 
te trekken. De titel was binnen! Zouden er nog bordpunten bij komen? Frans Teijn 
zorgde daar in elk geval wel voor, hij was te sterk voor Loek Tillemans. Zou het 11-1 
of de maximale score worden? Het werd het laatste, Jeroen Wit wist ook te winnen, 
van Herk Vis. 
Een mooi slot voor een succesvol seizoen en in 2020/2021 spelen er twee teams van 
DC Den Haag in de Hoofdklasse van de ZHDB! 

DenHaag CT- Haarlem 3 
Harry Zandvliet-T. de Haas 2-0 9 
R. Chandarsing-B. de Haas 0-2 7 
O. Dihal-Ferdi Uilhoorn 1-1 9 
Sanjay Dhauntal-J. Kerkhoff 2-0 8 
Kruyshoop-R. v Dusschoten 1-1 6 
Nerin Bisseswar-A. Althuis 0-2 5 
Rinus Snellaars-M. v Delft 1-1 4 
H. vd Vijver-C Somosa Milla 2-0 3 
Jeremy Pauwels-n.o. 2-0 1 
Jan Kok- n.o. 2-0 2 

Haarlem 2- DenHaag CT 
T. de Haas-Jeremy Pauwels 2-0 8 
Ge van Velzen-Jan Kok 0-2 6 
Jan Esselman-O. Dihal 2-0 3 
P. Schipper-R. Chandarsing 2-0 9 
Paul Smit-Nerin Bisseswar 2-0 10 
C. Koopman-Hans vd Vijver 2-0 4 
R. vd Klashorst-Rob Dhoen 2-0 7 
Dimitri Otto-Wilfred Promes 2-0 2 
S. v Hettema-Nurmohamed 2-0 5 
Bart van Soest- n.o. 2-0 1 

Den Haag Z1 - RDC 
H Zandvliet-C v Dusseldorp 0-2 4 
B. Baksoellah-R. Kromhout 0-2 2 
Jeroen Kos-Richard Meijer 0-2 3 
Berke Yiğittürk-A. de Mooij 2-0 5 
Emre Hageman-J. vdr Star 1-1 6 
H. v Woerkom-T. Wielaard 0-2 1 

Naaldwijk- Den Haag Z2 
P. Bentvelzen-N. Leemberg 1-1 4 
M. vdr Schee-Frans Teijn 0-2 5 
A. vdr Voort-R. Chandarsing 2-0 1 
B. de Koning-H. vd Vijver 1-1 6 
A. Ottevanger-O. Dihal 0-2 3 
H. Bentvelzen- Kruyshoop 2-0 2 

Den Haag Z2- DOS 
Edwin de Jager-Henk Valk 2-0 1 
Jeroen Wit-Herk Vis 2-0 6 
Nico Leemberg-R. vdr Lugt 2-0 3 
Frans Teijn-Loek Tillemans 2-0 5 
O. Dihal-Wynton Meijer 2-0 2 
Hans vd Vijver-Jan Eekhout 2-0 4 

Colofon 
Hoofdedacteur: G. de Groot. Het 
Nieuws Bulletin verschijnt twee- of 
driewekelijks. Volgend nummer: 3 
maart. Kopij insturen voor 28 
februari: 
bulletin@damclubdenhaag.nl 
 
Pertap Malahé – Gerard de Groot 
Bram Limburg bokaal, 3-3-2020 

 
23-28? 

Wit combineerde met 25-20 28x30 
38-33 14x25 33-28 22x33 31x35 
maar het liep remise. 
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