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Wel en wee 
We hebben weer een flink aantal jarigen in de maand september! 
Deze maandag 7 september onze secretaris Jeroen Kos, dinsdag Moen Lachman en 
aanstaande donderdag de 10e clubkampioen Edwin de Jager en een dag later Herman 
Vroom. De 14e Harold Jagram én Radjin Chandarsing, Alex Kruyshoop en Frans 
Poorter zijn de 19e aan de beurt en tot slot op 26 september Jaap van Galen. 

Hans van Woerkom wint de beker 
De bekercompetitie van vorig seizoen is toch nog sneller dan verwacht afgerond. In de 
halve finales won Herman Vroom na sneldammen van Hein van Dee. Hans van 
Woerkom won reglementair van Frans Teijn omdat laatstgenoemde niet fit genoeg was 
om te spelen. 
Dinsdag 1 september werd de finale tussen Herman en Hans gespeeld. En ontstond 
een zeer spannende strijd waarbij Herman in de aanval ging en uiteindelijk met een 
voorpost op de zevende rij belandde. Er dreigden allerlei vastloopvarianten, maar na 
een offer van Herman en een tegenoffer van Hans, leek laatstgenoemde aan het langste 
eind te gaan trekken. Hans gaf Herman nog een kans op remise, maar die werd niet 
gezien, waarna de partij beslist was. 
Het is de eerste keer dat Hans de Harry de Hardt bokaal wint. Hij neemt deze over van 
Berke Yigitturk. 

Periodestand 
De strijd om de eerste periodetitel is ongemeen spannend. Er gaan drie spelers aan kop 
met ieder twaalf punten, te weten Edwin de Jager, Gerard de Groot en Harry Zandvliet. 
Edwin en Gerard hadden er 7 partijen voor nodig, Harry 9. Deze dinsdag is de laatste 
kans om iets aan de stand te veranderen. 

Schooldamtoernooien 
De gemeente gaat dit jaar gewoon van start met alle schoolsporttoernooien. Damclub 
Den Haag is gevraagd om weer twee schooldamtoernooien te organiseren. Het gaat 
om het individueel kampioenschap op 28 oktober en de teamwedstrijden op 17 februari. 
Voor kinderen tot 12 jaar gelden er geen beperkingen als gevolg van de Covid-
pandemie, maar er zullen wel extra voorzorgsmaatregelen genomen worden om deze 
toernooien voor iedereen veilig te laten verlopen. 

Jeugd van start met diploma-uitreiking 
Vorige week waren de schoolvakanties voorbij en begon de damjeugd ook weer op de 
dinsdagavond. Er werd meteen weer flink getraind onder leiding van Pertap Malahé, 
Jaap van Hal en Gerard de Groot en daarna werden de eerste partijen gespeeld voor 
de nieuwe jeugdcompetitie die loopt tot december. 
Tot slot werden door Jan Kok de diploma’s uitgereikt. Iedereen was met een mooi 
resultaten geslaagd. Een aantal voor niveau 1, maar ook een flinke groep voor niveau 2! 
Naast het dammen op de dinsdagavond wordt het dammen op de woensdagmiddag 
ook voortgezet. Op in totaal dertien middagen van september tot en met juni zal dit 
plaats vinden. 
Tot slot zal er ook weer een jeugdteam deelnemen aan de KNDB 3e klasse competitie 
op zaterdag, parallel aan de competitie van ons eerste. 

Clubcompetitie van start 
Ondanks de onzekere nabije toekomst heeft de KNDB besloten om de nationale 
competitie gewoon van start te laten gaan. Wel met achttallen in plaats van tientallen. 
Daarnaast bleek het uiteindelijk niet mogelijk om samen met De Hofstad Dammers een 
tweede team te vormen. Dat is dit jaar teruggetrokken. 
Het eerste team speelt de thuiswedstrijden in de ruime gymzaal zodat een veilige 
omgeving met voldoende ventilatie en afstand kan worden geboden. Het eerste deel 
van het programma is gemakkelijk met twee thuiswedstrijden en een uitwedstrijd bij De 
Hofstad Dammers. 
De provinciale competitie start naar verwachting in oktober met louter viertallen. 

Bloemenkiosk 
Henkie’s Hoekie 
Voor al Uw bloemwerk 

Specialist in biedemeiers 

 

In de Rijnstraat 

Tussen VROM en 

Centraal Station 

070 – 3825507 
 

Agenda 
Wo 16 september, De Kameleon 
 Woensdagmiddag jeugd 
Za 19 september, De Kameleon 
 Den Haag – Haarlemse Damclub 
Za 3 oktober, Den Haag 
 Hofstad Dammers – Den Haag 
Zo 11-vr 16 oktober, Hijken 
 Open Herfsttoernooi 
Wo 14 oktober, De Kameleon 
 Woensdagmiddag jeugd 
Za 17 oktober, De Kameleon 
 Den Haag – DES Lunteren 3 
Wo 28 oktober, De Kameleon 
 Schooldamtoernooi individueel 
Vr 30 oktober – za 7 november 
 Nederlands kampioenschap 
Wo 4 november, De Kameleon 
 Woensdagmiddag jeugd 
Za 14 november, Wageningen 
 WSDV 3 – Den Haag 
Wo 18 november, De Kameleon 
 Woensdagmiddag jeugd 
Za 28 november, De Kameleon 
 Den Haag – Zaanstreek 
 

Colofon 
Hoofdedacteur: G. de Groot. Het 
Nieuws Bulletin verschijnt twee- of 
driewekelijks. Volgend nummer: 29 
september maart. Kopij insturen 
voor 25 september: 
bulletin@damclubdenhaag.nl 
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 Harry Zandvliet – Gerard de Groot 
Bram Limburg bokaal, 11-8-2020 

 
14-20?!? 

Gerard speelde hier vol overtuiging 14-20 
want na 30-24 19x30 35x15 zou hij met 25-
30 34x25 23x43 48x39 26-31 37x26 4-10 
15x4 13-19 4x22 17x48 naar dam 
combineren. 
Al vrij snel zag hij echter dat de dam 
gewoon met 39-34 48x30 25x34 
afgenomen wordt en zwart een schijf 
achter staat.  
Harry vertrouwde echter op de 
rekenkunsten van Gerard en nam de 1-om-
2 niet… 
 

Harry Zandvliet – Gerard de Groot 

 
14-20!? 

Later in de partij nog een fraai staaltje 
misplaatste bluf. Gerard wist zeker hier een 
schijf te gaan winnen met 14-20. Want 
sluiten met 34-29 kan niet en de plakker 
naar dam was ook niet goed. 
Er volgde 14-20 15-10! (toch) 20x40 10-5 
en nu a tempo 28-33 39x28 13-19 5x23 
18x29 50-45 29-34 39x30 17-21 45x34 
21x23. Zwart staat een schijf voor.  
Pas een dag later werd gezien dat wit met 
zijn dam niet 5x23 had moeten slaan, maar 
5x45!!! 
Slechte zetten doen kan, als je het maar 
met overtuiging doet. 

Lidraughts 
Lidraughts speel je gewoon op internet via 
een moderne browser. Ga naar 
https://lidraughts.org 
 
Registreer je met je email adres. Gebruik je 
eigen naam als je in toernooien van DC 
Den Haag wilt meespelen, of vul in ieder 
geval je naam in bij je profielgegevens. 
Er zijn ook speciale apps voor Android en 
Aplle (iPad). 

 

Hein van Dee – Harry Zandvliet 
Bram Limburg bokaal, 4-8-2020 

 
43-39? 

Hein speelde hier 43-39, want hij had het 
vernietigende vervolg 28-32 27x38 22-28 
33x22 18x36 niet gezien. 
Een mooie redding in de diagramstand lijkt 
34-30 28x48 30-24 48x25 29-23! 18x20 
27x9 14x3 25x5. 
Deze stand is helaas net geen remise. Als 
zwart 26-12 speelt, zou hij moeten kunnen 
winnen, al kan dat nog even duren en kan 
er nog van alles fout gaan. 
 
Rinus Snellaars – Frans v Eenennaam 

Bram Limburg bokaal, 4-8-2020 

 
23-28? 31-26? 

Frans leek Rinus een kans op remise te 
bieden met 23-28. Wit kan nu dam halen 
met 6-1, maar na 34-45 31-27 14-19! Is het 
alsnog uit, ook na 27-22! 28x17 1-6 17-21 
is het overmacht (al duurt het nog even). 
 

Bas Baksoellah – Pertap Malahé 
Bram Limburg bokaal, 25-8-2020 

 
Na 28-22 

 

Gerard de Groot – Edwin de Jager 
Bram Limburg bokaal, 28-7-2020 

 
27-32?!? 

Gerard liep de hele partij al achter de 
feiten aan en probeerde hier remise te 
forceren met 27-32 13x24 38-33. Edwin 
offerde terug met 28-32 27x38 en bood 
remise aan. Met 18-22! 28-32 had hij 
echter zeer goede winstkansen gehad. 
 

Herman Vroom – Hans van Woerkom 
Bekerfinale, 1-9-2020 

 
10-14? 

Zwart had zojuist na geduldig spel de witte 
voorpost op veld 19 (!) gewonnen, maar 
na 10-14 leek het nog even spannend te 
worden. Herman combineerde met 23-19 
24x13 29-24 20x29 34x23 18x29 33x24 
22x31 36x20 25x14.  
Maar na 32-27 17-21 27x16 26-31 39-33 
31-37 33-28 37-42 28-22 42-48 43-38 leek 
de winst binnen. Hans gaf echter nog een 
kans met 48-31?? Maar in plaats van de 
dam af te vangen met 22-18 speelde 
Herman 22-17 en kon opgeven.  
 
 

Bas Baksoellah – Pertap Malahé 
Wit stond al lastig en zocht met 28-22 een 
uitweg uit de misère. Zwart maakt daarop 
met een afwikkeling een ruïne van de 
witte stand: 23-28 32x14 21x41!! 36x47 
4-9 14x3 12-17 3x21 26x39 en hierna was 
het snel gedaan. 
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