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Winst in stadsderby 
Al in de tweede ronde stond in de Eerste Klasse B een echte stadsderby op het 
programma. Damclub Den Haag ging ene paar honderd meter verderop op bezoek bij 
De Hofstad Dammers. Hofstad was na een jaar verblijf in de Tweede Klasse gelukkig 
weer terug in de Eerste Klasse. In de eerste ronde hadden ze een goede start met een 
gelijkspel tegen het hoofdstedelijke VAD. Er werd een spannende wedstrijd verwacht. 
Jaap van Hal had 5 van de 8 borden van ons eerste goed voorspeld en zo kwam het 
dat Gerard de Groot tegen Krijn Toet zat. In dat duel ging het vooral om het strategisch 
laveren, waarbij Krijn optisch het voordeel had. De meeste aandacht ging echter uit naar 
het treffen tussen Frans van Eenennaam en Frans van de Velde. Een knotsgekke 
opening met wederzijdse offers resulteerde in positioneel voordeel voor onze Frans, 
want na een foutje resulteerde in een wankele schijf voorsprong op de zevende rij. 
Intussen had Hans van Woerkom al een volle schijf gewonnen tegen Nerin Bisseswar. 
Niet dat Damclub Den Haag al op rozen speelde, want op diverse borden was het zo 
spannend dat er niets te voorspellen was.  
Gerard en Krijn tekenden als eerste de vrede, nadat plotseling veel schijven van het 
bord verdwenen. Hans won snel daarna, waarna het grote denken en wachten begon. 
Bas Baksoellah haalde een remise tegen Dion van Bommel, ondanks wat 
achtergebleven hout. Dion was echter zo vriendelijk dat probleem voor Bas op te lossen.  
Nico Leemberg speelde een goede partij remise tegen Radjen Kalloe. Hij verzuimde 
echter het mooie werk af te maken met een eenvoudige damcombinatie. Hetzelfde gold 
voor Frans van Eenennaam, die het net niet nauwkeurig genoeg speelde om de volle 
buit binnen te halen.  
De marge was dus nog steeds een magere twee bordpunten. Maar Pertap Malahé 
speelde tegen Nizaam Muradin het middenspel zeer secuur uit. Met een verrassende 
wending maakte hij de doorgebroken schijf van Nizaam onschadelijk. En in het 
voordelige eindspel maakte hij het snel uit met een leuke finesse. 
Nu kon er weinig meer fout gaan. Want hoewel Herman Vroom tegen Bonne Douma 
onder zware druk stond, had Hein van Dee inmiddels zijn stand volledig onder controle. 
Hein scoorde daarmee het winnende negende bordpunt. Tot slot wist toch ook Herman 
nog een punt te scoren. De 10-6 overwinning liet zich goed smaken met een biertje 
buiten op afstand. 

Schooldamtoernooi afgelast 
De gemeente heeft alle schoolsporttoernooien voor dit kalenderjaar afgelast in verband 
met de opleving van de Corona epidemie. Dat betekent dat ook het individuele 
schooldamtoernooi dat voor 28 oktober gepland stond NIET doorgaat. 
We hopen dat het teamtoernooi in februari wel door kan gaan. 

Herfsttoernooi Hijken 
In het Drentse Hijken is een herfsttoernooi van start gegaan met 52 deelnemers. Dit 
toernooi is zondag begonnen en duurt de gehele week. Emre Hageman, Harold Jagram 
en Nerin Bisseswar doen mee. 
Emre had een mooie start met 3 uit 2, waarbij het mooie ‘m vooral zat in de remise 
tegen grootmeester Guntis Valneris. Harold haalde één remise uit de eerste twee 
rondes en Nerin verloor twee keer. 

Wie wordt de volgende periodekampioen? 
De eerste periodetitel over de eerste tien speelrondes van de onderlinge werd 
gewonnen door Harry Zandvliet. Nu we alweer bijna halverwege de tweede periode zijn 
gaat veelspeler Harry opnieuw aan de leiding, maar twee keer winnen mag niet. Daarom 
zijn de beste kansen voor Frans van Eenennaam met 5 uit 3 en Bas Baksoellah en 
Hans van Woerkom, beiden met 5 uit 4. 

Fuseren? 
Hein van Dee schreef een mooi stuk naar de besturen van De Hofstad Dammers en 
Damclub Den Haag, met veel argumenten waarom een fusie tussen beide verenigingen 
een goed idee zou zijn. De besturen gaan deze argumenten serieus bestuderen. 

Bloemenkiosk 
Henkie’s Hoekie 
Voor al Uw bloemwerk 

Specialist in biedemeiers 

 

In de Rijnstraat 

Tussen VROM en 

Centraal Station 

070 – 3825507 
 

Agenda 
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 
Za 28 november, De Kameleon 
 Den Haag – Zaanstreek 

Colofon 
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37-31!? G. v Steenbergen – F. v Eenennaam 
WSDV – Den Haag, 16-11-2013 

 
Zwart kan schijfwinst houden 

Uit recent onderzoek door MI Gerrit Boom 
blijkt dat we in de cruciale wedstrijd tegen 
WSDV 7 jaar geleden, toen Bas Baksoellah 
met een spectaculaire combinatie Fred 
Ivens vloerde, wat punten hebben laten 
liggen.  
In deze stand kan Frans de witte voorpost 
definitief winnen met 10-14 35x24 3-8!! Nu 
zijn de volgende zetten verboden: 
28-23? 21-27 32x21 16x27 31x22 26-31 
37x26 13-19 24x11 6x37 
29-23? 15-20 24x15 5-10 15x4 6-11 4x6 
12-17 6x22 21-27 16x47!! 
Dus dan 49-44 5-10! 44-40? 21-27 31x22 
15-20! 24x4 14-19 4x18 12x45. 
Helaas werden deze combinaties niet 
gezien, Frans verloor en het eerste 
degradeerde uiteindelijk. 
 
Frans v Eenennaam–Hedwig Callender 

Bram Limburg bokaal, 8-9-2020 

 
Geen 14-19! 

Frans hoopte hier op 14-19 waarna hij 
wilde toeslaan met 36-31, 28-22, 38-33, 
43x1! (zesklapper). 
Daar trapte Hedwig natuurlijk niet in, en de 
volgende zettenreeks werd gespeeld:  
17-22 28x17 27-32 38x27 21x32 39-34 
12x21 26x17 13-19 34x23 19x28 40-34 9-
13 34-29 13-18 36-31 7-12  
Frans wilde de schijf voorsprong nu 
verdedigen met 31-27, maar in plaats van 
te slaan speelde Hedwig 18-23. Frans liet 
zich overbluffen en sloeg 29x7. Hedwig 
had het nu definitief gelijk kunnen houden 
met 32x1, maar hij sloeg 2x31 en bleef een 
schijf achter. 
Gelukkig voor iedereen eindigde de partij 
toch nog in remise. 

 

Bonne Douma – Herman Vroom 
Hofstad Dammers–Den Haag, 3-10-2020 

 
Wat moet zwart? 

Wit had zojuist 29-24 20x29 33x24 geruild. 
Het geplande 3-9 (om verder doorlopen 
met 19-14 te voorkomen) ging niet 
vanwege een damzetje naar 1 met 19-13, 
24-20 38-32 39-33 34x1.  
Herman speelde 27-31 en na 39-33 27x42 
48x37 kon 3-9 wel. Maar zwart kwam 
onder zware druk. 
In de diagramstand is 22-28 een snelle 
remise. Na 19-14 komt 2-8. Wit kan niet 
offeren met 24-20 15x24 14-10 want dan 
volgt 28-33 38x20 25x15. Wit kan dat niet 
voorkomen want op 38-33 volgt altijd 27-
32. Hierdoor loopt wit vast. 
 
Nerin Bisseswar – Hans van Woerkom 

Hofstad Dammers–Den Haag, 3-10-2020 

 
38-32? 

Wit staat al niet zo mooi, maar na 38-32 
gaat Hans een schijf winnen: 22-28 33x22 
18x38 43x32 10-14 29x18 12x23.  
Nu speelde wit 48-43 en verloor de schijf 
kansloos. Slimmer was 45-40 want nu mag 
14-20 niet vanwege een vervelende 
doorbraak naar 6 (32-27! 20x29 39-33 49-
43 31-26 26x6). Zwart moet daarom eerst 
met 14-19 aanvallen en dan vervolgens 
met 9-14-20 de andere kant op. 
 

Nico Leemberg – Radjen Kalloe 
Met 34-30 had Nico zijn tegenstander in 
grote problemen kunnen brengen. 34-30 
dreigt (ook op 23-28) dus zwart moet het 
dicht zetten: 8-13 34-30 14-19. De dam met 
38-32 is nu niet goed, maar na 37-32 
resteert een positionele puinhoop voor 
zwart.  
Want na 9-14 48-42!! mag 23-29 niet 
vanwege 24-20 33-28 40-34 38x18; mag 
23-28 niet vanwege 24-20 30x10 en mag 
13-18 niet vanwege 33-28. 

 

Nizaam Muradin – Pertap Malahé 
Hofstad Dammers–Den Haag, 3-10-2020 

 
Zwart forceert winst 

In deze stand, na 42-37 van wit, had Pertap 
al winst kunnen forceren: 14-19! 33-28 (na 
33-29 volgt 12-17 en 17-22) 12-17! 39-33 
(na 38-33 volgt 21-26 28-22 17x28 33x22 
19-24!) 3-9! En er dreigt een Coup Phillipe 
met 25-30 23-29 18-22 en 13x31. Daar is 
niets meer tegen te doen. 
 

Nizaam Muradin – Pertap Malahé 

 
37-31!? 

Wit dacht met 37-31 remise te maken, 
maar Pertap had een verrassing in petto. 
Hij speelde inderdaad 21-26 en na de 
doorbraak 19-14 26x28 14-10 maakte hij 
met 28-33!! 39x28 30-34 40x29 20-24 
29x20 25x5 de doorgebroken schijf 
onschadelijk. 
 
 

Nico Leemberg – Radjen Kalloe 
Hofstad Dammers–Den Haag, 3-10-2020 

 
Wit kan winst forceren 

 


