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Wel en wee 
In oktober zijn de volgende leden jarig: op de 11e Hans van de Vijver, de 16e Thijs van 
Hilst (12). Op de 26e Jesper Kool (12) en 28 oktober Bas Baksoellah. 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
 
Piet Lodder heeft een moeilijk jaar achter de rug en heeft onlangs een 
beenmergtransplantatie ondergaan. Het komende jaar zal heel zwaar worden voor Piet. 
Wij wensen Piet en zijn gezin heel veel sterke en hopen hem t.z.t. weer te mogen 
begroeten op de club. 
Ook Wilfred Promes zit in de lappenmand, hij zal binnenkort gedotterd moeten worden. 
Maar het gaat verder weer de goede kant op en Wilfred wil graag de groeten 
overbrengen aan alle leden! 

Prima start van het eerste 
Zaterdag werd de eerste ronde van de nationale competitie gespeeld. Een vreemde 
competitie dit jaar als gevolg van de Corona-epidemie. De KNDB besloot om de 
competitie toch door te laten gaan, maar wel met kleinere teams omdat niet iedereen 
het aandurft om achter het dambord te gaan zitten. Daarnaast zijn er allerlei 
voorzorgsmaatregelen nodig in de speelzaal om de wedstrijden zo veilig mogelijk te 
laten verlopen. Ook bij Damclub Den Haag wil nog niet iedereen al wedstrijden spelen, 
dus ons achttal kent echt behoorlijk wat wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijk 
geplande tiental. En het combinatieteam is om die reden helaas uit de competitie 
teruggetrokken. 
De eerste wedstrijd tegen 
Haarlem kende ook nog eens 
een roerige start. De Haarlemse 
spelers hadden de gevolgen 
van de afsluiting van de A4 
onderschat en arriveerden 
verspreid tussen 12:10 en 
12:50. Om kwart over twaalf 
werden de klokken toch 
aangezet, want om vijf uur zou 
er een familiefeestje starten in 
De Kameleon. Ook bleef door 
een verkoudheid van  

 
Corona-proof opstelling in de grote zaal 

tegenstander Roel Jansen bord 8 onbezet, zodat Roy Bidesi boodschappen kon gaan 
doen en we al vanzelf met 2-0 voor stonden. Op bijna alle borden werd een spannende 
partij gespeeld, alleen de tegenstander van Bas Baksoellah probeerde het vlak te 
houden. Frans van Eenennaam wist al vrij snel een schijf te winnen, maar zijn 
tegenstander had wel wat compensatie. Frans bleef nauwkeurig spelen en wist de score 
te verdubbelen. Herman Vroom was de volgende, hij won de voorpost van Peter 
Schipper na een onnauwkeurigheid in de verdediging. 
Daarna was de beurt aan Hans van Woerkom. In het middenspel wist hij zijn opponent 
positioneel volledig te overrompelen door verrassend snel een flank-centrum aanval op 
te bouwen, die daar door gebrek aan basisschijven totaal geen antwoord meer op had. 
Hans miste nog een vernietigende vijfklapper, maar dat was ook helemaal niet nodig 
om de partij te winnen. De partij van Bas eindigde in een vlakke remise, maar daarmee 
was de teamwinst wel binnen. De score zou echter nog verder oplopen. Gerard de Groot 
kwam goed uit de opening met een korte-vleugel-opsluiting tegen de Haarlemse topper 
Mark Deurloo, maar wist niet te voorkomen dat in het middenspel een grote 
decorwisseling plaats vond. Juist toen Deurlo wilde doordrukken, kon Gerard met een 
handige forcing schijfwinst forceren. De overblijvende stand was nog wel remise, maar 
de Haarlemmer speelde het niet op zijn sterkst. 
Ook Pertap Malahé won zijn partij. In het middenspel was Pertap helemaal naar de 
bordranden gedrukt en stond hij niet best. Maar met de hem kenmerkende handigheid 
wist hij toch voordeel te forceren die hem uiteindelijk partijwinst bracht. De laatste partij 
was van Nico Leemberg. Hij kwam sterk uit de opening maar ergens in het klassieke 
partijtje ging toch wat mis. Nico hield het echter bekwaam op remise. De eindstand: 14-
2. Een prima seizoenstart! 

Bloemenkiosk 
Henkie’s Hoekie 
Voor al Uw bloemwerk 

Specialist in biedemeiers 
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Tussen VROM en 

Centraal Station 

070 – 3825507 
 

Agenda 
Za 3 oktober, Den Haag 
 Hofstad Dammers – Den Haag 
Di 6 oktober, De Kameleon 
 Den Haag Z1 – Leids Damgen. 
Wo 7 november, Delft 
 DOS – Den Haag Z2 
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 
Di 20 oktober, De Kameleon 
 Den Haag Z2 – MDV 2 
Vr 23 oktober, Rijnsburg 
 RDC – Den Haag Z1 
Wo 28 oktober, De Kameleon 
 Schooldamtoernooi individueel 
Vr 30 oktober – za 7 november 
 Nederlands kampioenschap 
Ma 2 november, Wateringen 
 VELO 2 – Den Haag Z2 
Di 3 november, De Kameleon 
 Den Haag Z1 – ADC Alphen 
Wo 4 november, De Kameleon 
 Woensdagmiddag jeugd 
Za 14 november, Wageningen 
 WSDV 3 – Den Haag 
Di 17 november, De Kameleon 
 Den Haag Z2 – ADC Alphen 2 
Wo 18 november, De Kameleon 
 Woensdagmiddag jeugd 
Vr 20 november, Gouda 
 Damlust – Den Haag Z1 

Colofon 
Hoofdredacteur: G. de Groot. Het 
Nieuws Bulletin verschijnt twee- of 
driewekelijks. Volgend nummer: 13 
oktober maart. Kopij insturen voor 10 
oktober: 
bulletin@damclubdenhaag.nl 

Den Haag- Haarlem 
v Eenennaam-Dick Siegers 2-0 2 
Pertap Malahé-Rudi v Velzen 2-0 7 
G. de Groot-Mark Deurloo 2-0 6 
Nico Leemberg-G v Velzen 1-1 8 
Hans v Woerkom-F. Snijder 2-0 4 
Herman Vroom-P. Schipper 2-0 3 
Bas Baksoellah-F. Elzenga 1-1 5 
Roy Bidesi-niet opgekomen 2-0 1  
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NK jeugddammen Hoogeveen 
Thijs en Florian gingen er heen!       door Thijs en Florian 
Florian dacht dat hij in zijn eentje ging dammen maar het 
bleek dat Thijs ook mee ging dammen. We verzamelden 
al vroeg. Zoals te zien was op de routeplanner duurde de 
reis niet erg lang (2,30 uur) dus hadden we zin in de reis. 
De reis verliep erg soepel want we waren namelijk heel 
gezellig bezig in de auto. Eenmaal aangekomen bij het 
dammen in Hoogeveen moesten we gelijk al tegen elkaar 
spelen. 
Er deden 28 kinderen mee aan het toernooi afkomstig uit 
heel Nederland. Na de wedstrijden was het erg gezellig 
omdat je dan pauze had en kon doen wat je wilde. Aan 
het begin gingen de wedstrijden bij ons niet zo best. De 
tegenstanders waren namelijk al erg goed. Het ging wel 
steeds beter. Jammer dat er daarna geen extra 
wedstrijden gespeeld konden worden. We gingen net zo 
lekker. Na alle wedstrijden kwam de prijsuitreiking. We 
hadden allebei zes punten binnengehaald. Volgend jaar 
zullen we de bekers meenemen. En hopelijk doen er dan 
nog meer kinderen van de damclub mee. 

Nieuwe wedstrijdleider 
Natuurlijk is Jaap van Hal geen onbekend gezicht bij ons 
op de club, zo is hij een van de jeugdtrainers die zich 
wekelijks inzet om onze jeugd les te geven. Maar op de 
afgelopen jaarvergadering is Jaap gekozen voor de 
functie van wedstrijdleider en is dat dan ook vanaf 1 
september 2020 actief gaan doen! Wij wensen Jaap veel 
plezier in zijn nieuwe functie. 

Harry Zandvliet periodekampioen 
Het was in de laatste ronde nog spannend afgelopen wie de 
eerste periodekampioen zou worden. Edwin de Jager, 
Gerard de Groot en Harry Zandvliet hadden allen 12 punten. 
Nico Leemberg speelde een sterke partij tegen Gerard de 
Groot en het werd dan ook remise. Edwin de Jager leek een 
zeer kansrijke partij te spelen tegen Haold Jagram, maar liep 
ineen zetje en verspeelde daarmee zijn kansen. 
Harry speelde tegen Rob Dhoen. Het was een interessante 
partij, waar Rob zich uit een hekstelling wist te bevrijden, 
waarna hij zelfs beter stond. Helaas voor hem wilde hij even 
later de juiste zet doen, maar greep het verkeerde stuk. Harry 
kon vervolgens een eenvoudige damzet uithalen, die hem de 
periodetitel bracht. 

Status dammen op de club 
De clubavond is alweer enige tijd opengesteld voor de 
onderlinge competitie voor de senioren. De opkomst is nog 
wat wisselend maar dat komt ook door de verontrustende 
signalen over de komst van een mogelijke 2e golf corona. 
Het online dammen op Lidraughts is nog steeds erg gewild. 
Ook Piet en Wilfred spelen regelmatig online. Maar 
onbetwiste koploper is toch wel Frans Teijn met maar liefst 
5491 partijen en is Radjen Kalloe met 3206 partijen zeer 
verdienstelijk tweede. De rest van de leden zitten nog ruim 
onder de 1000 partijen. 
Mocht er weer interesse zijn om online met clubgenoten een 
toernooitje te spelen, laat dat dan weten en geef daarbij aan 
op welke dag/tijd dit gewenst is. Uiteraard kun je elkaar ook 
gewoon uitdagen voor een partijtje. 

 
Gerard de Groot – Mark Deurloo 
Den Haag – Haarlem, 19-9-2020 

 
15-20? 

Gerard staat nogal onder druk, maar na 15-
20 kwamen er plotseling kansen. Wit 
speelde 30-25 waarna volgde 12-18 25x14 
9x20. Nu volgde de krachtzet 39-34! Er 
dreigt nu 34-29 en op 24-29 volgt de 
doorbraak 32-27 29x49 45-40 49x21 26x6 
met remise. Zwart koos echter voor nog 
een slechtere variant: 28-33? 33x29 24x33 
waarna volgde 32-28!! Als zwart nu naar 
achter slaat met 33x22 volgt de winnende 
doorbraak 34-29, 44-39, 42-38, 37x6. In de 
partij werd dus 23x32 32x34 geslagen en 
wit stond een schijf voor en won. 

 

Frans v Eenennaam – Dick Siegers 
Den Haag – Haarlem, 19-9-2020 

 
5-10?? 

Frans kwam al in de opening een schijf 
voor en won daarna probleemloos: 5-10? 
26-21! 17x37 30-25 31x22 25x5 13-19 
36x27 4-10 5x14 19x10 47-41. 
 
 

Rudi van Velzen – Pertap Malahé 
Na 38-33 maakte Pertap met 26-31! 27x36 
23-29 32-27 39x38 een zodanige ruïne van 
de witte stand dat winst vanzelf kwam. 
 

Hans van Woerkom – Fabian Snijder 
Zwart speelde hier 13-18 waarna Hans met 
33-29 antwoordde. Ook een prima zet, 
want zwart moest door een gebrek aan 
formaties weldra gaan offeren. 
Maar Hans had zich wat tijd kunnen 
besparen met 36-31!! 18x20 33-28! 22x42 
31x4. 

 

Rudi van Velzen – Pertap Malahé 
Den Haag – Haarlem, 19-9-2020 

 
38-33 

 
Hans van Woerkom – Fabian Snijder 

Den Haag – Haarlem, 19-9-2020 

 
13-18? 

 

 


