3
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Damclub Den Haag

Jaargang 22
Nummer 2

Clubavond: De Kameleon, Veldzicht 20, Den Haag, tel. 070 329 04 53
Dinsdagavond jeugd: 19.00-20.00 uur, senioren 19.45 – 24.00 uur

Wel en wee
We pakken de verjaardagsdraad maar weer eens op. In juli en augustus zijn de
volgende leden jarig:
Juli: de 8e Pertap Malahe, 17 augustus Hans van Woerkom, de 21e Rob Dhoen, de 26e
Harry Zandvliet en de 27e Hans den Engelsman
Augustus: de 8e Jan Kok, de 12e Aarusch Narain (hij wordt 10) en 22 augustus Emre
Hageman (16)
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Ledenvergadering op 31 augustus
Eerder is gecommuniceerd dat de ALV op 24 augustus wordt gehouden maar door
gewijzigde vakantieplannen van bestuursleden is dit een week opgeschoven naar de
31e. De laatste avond voor de onderlinge 20-21 wordt dus de 24e augustus.

Emre Hageman grijpt naast nationale titel
Onze clubgenoot Emre Hageman (15) en Simon Harmsma (16) uit Culemborg zijn al
zes jaar elkaars rivalen, die elkaar niets toegeven. Zeg maar de Mathieu van der Poel
en Wout van Aert van de damwereld. Allebei hebben ze – ook mondiaal – al vele titels
gewonnen, allebei hebben ondanks hun jonge leeftijd al ereklasse-ervaring en allebei
eindigden op het Nederlands damkampioenschap voor aspiranten met vijf
overwinningen en vier remises op een gedeelde eerste plaats. En hun onderlinge score
in officiële partijen is ook al gelijk (9-9).
Na acht rondes in het Nederlands kampioenschap voor aspiranten stonden Emre en
Simon dan ook gelijk. Het onderlinge treffen in de slotronde moest de beslissing
brengen. In die partij ging Simon meteen in de aanval. Emre omsingelde echter zo goed
dat zijn eeuwige rivaal moest afhaken. Beiden mochten op een gegeven moment op
enige voordeel bogen maar de remise was een logische uitslag. Een barrage via
sneldammen (vijf minuten plus vijf seconden per zet) moest de beslising brengen. Beide
matadoren gingen er vol in maar toch eindigde de ene partij na de andere in remise.
Het werd in het clubgebouw van de Wageningse ereklasser WSDV een slopende
slijtageslag die pas in de zesde (!) barragepartij een beslissing kreeg. In een dun standje
overzag Emre een een dodelijke dreiging waarna de Culemborger de titel van Berke
Yigitturk kon overnemen (tekst: Fred Ivens).

27 juli 2021

Agenda
Zo 25-31 juli, Nijmegen
Nijmegen Open
Wo 28-31 juli, Baarn
Baarn Open
Vr 6-14 augustus, Brunssum
Brunssum Open
Ma 16-21 augustus, Hoogeveen
Hoogeveen Open
Do 19-21 augustus, Den Haag
NK Pupillen meisjes
Vr 20 augustus, De Kameleon
Droomdamsters
Za 21 augustus, Den Haag
NK Welpen
Openluchttoernooi
Di 31 augustus, De Kameleon
Algemene Ledenvergadering
Za 18 september
1e ronde nationale competitive

Eindstand NK aspiranten
Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
Pt
Simon Harmsma
Emre Hageman
Matheo Boxum
Melvin Koullen
Roland Kreeft
Yulia Bintsarovska
Alexei Ovsyanko
Daniël Boxum
Marjory Feyt
Sytze Spijker

14
14
12
10
8
8
8
7
5
4

Heerhugowaard Open
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jeroen Kos
Michel Stempher
Anton van Berkel
Martin Dolfing
Luuk Terweijden
Hein Meijer
Roep Bhawanibhiek
Aleksej Domchev
Anton Kosior
Mitchel Mensinga

14
13
13
13
12
12
12
12
12
12

95
104
103
99
106
101
100
98
98
97

Colofon
Hoofdredacteur: G. de Groot. Het
Nieuws Bulletin verschijnt twee- of
driewekelijks. Volgend nummer: 31
augustus 2021. Kopij insturen voor
27
augustus:
bulletin@damclubdenhaag.nl

Bloemenkiosk
Henkie’s Hoekie
Voor al Uw bloemwerk
Specialist in biedemeiers

Emre in actie tijdens de barrage

In de Rijnstraat
Tussen VROM en
Centraal Station
070 – 3825507

Fusie is afgeblazen

Ziekenboeg

Zoals eerder in de mail is aangegeven is de verwachte
fusie met DHD onverwacht afgeblazen (uitgesteld?). De
fusiecommissie was het eens over vele punten maar
tijdens de ALV van DHD bleken er enkele mensen tegen
het spelen in de Kameleon. Men wilde onderzoeken of
Den Haag op dinsdag bij Ontmoetingscentrum wil spelen
in twee zalen.
Inmiddels heeft het bestuur van dc Den Haag laten weten
dat dit niet haalbaar is (we hebben een huurcontract van
10 jaar en zien het dammen in twee zalen als kansloos
voor een goede integratie). Beide clubs gaan dus op eigen
kracht verder, samenwerking zoals bij het combinatieteam
blijft zoals het was.
We spelen landelijk met twee 8-tallen.
Provinciaal gaat heel moeilijk worden omdat er maar
weinig mensen beschikbaar zijn, meer nieuws hierover
later.

We ontvingen het volgende bericht van Frans Poorter, met
voorsprong het langste lid van onze vereniging:
Hartelijk dank voor het boeket dat ik vandaag als
opkikkertje namens de damclub mocht ontvangen. Vorig
jaar mei is mijn linker nier verwijderd, omdat er een
kwaadaardig gezwel in zat. Helaas bleken er uitzaaiingen
in mijn longen te zitten.
Sinds september kreeg ik immuuntherapie, die goed
aansloeg. Scans lieten zien dat de uitzaaiingen niet groter
werden.
In april en mei van dit jaar ging het minder met mij. Uit de
scan van eind mei bleek dat ik een longontsteking aan het
ontwikkelen was, een gevolg van de immuuntherapie
volgens mijn oncoloog.
De immuuntherapie werd stopgezet en ik kreeg
medicijnen tegen de longontsteking, die goed hebben
geholpen.
Eind augustus wordt er weer een scan gemaakt en aan de
hand van die uitslag wordt mijn verdere behandeling
vastgesteld.
Op dit moment gaat het redelijk met me. Ik kan weer een
wandeling of fietstochtje maken. Als corona echt achter de
rug is hoop ik ook weer eens op de damclub te komen.

Jeroen wint Heerhugowaard!
Jeroen Kos is vorige week winnaar geworden van een
sterk bezet Heerhugowaard Open 2021. Na de
voorlaatste ronde stonden er vijf spelers gelijk, hiervan
wist enkel Jeroen te winnen tegen de verrassing van het
toernooi Luuk Terwijden, en won dus met een punt
voorsprong. De andere twee koplopers waren Martin
Dolfing en Anton van Berkel, die in de laatste ronde
remise speelde en uiteindelijk 4e en respectievelijk 3e zijn
geworden. Michel Stempher stond lange tijd koploper in
het toernooi, maar moet uiteindelijk genoegen nemen met
een tweede plek.

Openluchttoernooi
bij De Kameleon
IJs, weder en corona dienende organiseert de stichting
The Hague Open zaterdag 21 augustus in Den Haag het
eerste sneldamtoernooi in de open lucht. Als het aanslaat
willen we er een jaarlijks gebeuren van maken, in
navolging van het befaamde sneldammen op de
Beestenmarkt in Delft van wijlen Henk de Witt.
We gaan van start op het pleintje bij gebouw De
Kameleon, Veldzicht 20. Het is de bedoeling dat we op
termijn een meer toonaangevende locatie vinden, met
medewerking van Den Haag Topsport, dat ons ook dit jaar
weer financieel steunt.
Het sneldamtoernooi kent verschillende ratingklassen met
drie geldprijzen per klasse. De hoofdprijs is 100 euro. Het
speeltempo is 5+5 en het aantal partijen is afhankelijk van
het aantal inschrijvingen. Het inschrijfgeld bedraagt 5
euro.
In de kantine van De Kameleon zijn tegen een redelijke
prijs consumpties en broodjes verkrijgbaar. Gaarne 10.00
uur aanwezig; het startschot weerklinkt om 10.30 uur.
Inschrijven,
tot
10
augustus,
bij
Jan
Kok
jan.kok@casema.nl of 06-14033757. Er is een maximum
van vijftig deelnemers, dus wie het eerst komt, het eerst
maalt.
Het sneldamtoernooi vormt een omlijsting van het
Nederlands kampioenschap voor meisjes pupillen, dat
donderdag 19 augustus al van start gaat, en van het
Nederlands kampioenschap voor welpen algemeen. Deze
NK’s worden eveneens door de stichting The Hague Open
gefaciliteerd.

Bij Harry Zandvliet is dit voorjaar (erfelijke) darmkanker in
de endeldarm geconstateerd, de behandeling is gestart
met een aantal bestralingen. Begin augustus wordt Harry
geopereerd waarbij naar verwachting een tijdelijk stoma
wordt aangebracht. Het worden spannende maanden
voor Harry.
Van dammen zal voorlopig even niets komen maar hij is
wel in de afrondende fase met zijn boek met vele
slagzetjes. Het boek wordt waarschijnlijk eind 2021
uitgebracht. U kunt al een exemplaar reserveren!
Ook Piet Lodder is nog steeds onder behandeling met vele
ziekenhuisbezoeken van dien. Het herstel is nog lang niet
in zicht maar de hoop blijft natuurlijk.
Ook Harry en Piet hebben inmiddels een bloementje
ontvangen.
Wij wensen hun een goed herstel toe!

Status dammen op de club
De onderlinge competitie is enige weken geleden weer
hervat en loopt door tot eind augustus. De opkomst is nog
matig met gemiddeld 5 tot 6 partijen.
We overwegen nog wel om binnenkort een open
sneldamtoernooi en een open rapidtoernooi op de
dinsdag te organiseren, dit om weer wat meer mensen op
de clubavond te krijgen.
Op zaterdag 21 augustus wordt er op het parkeerterrein
van de Kameleon een openlucht sneldamtoernooi
georganiseerd met een aantrekkelijke prijzenpot. I.v.m. de
corona regels zijn er maximaal 50 deelnemers toegestaan
(per tafel max. 2 personen). Het toernooi is nevenactiviteit
bij het NK meisjes pupillen en het NK welpen dat de
stichting The Hague Open in de Kameleon organiseert.
Zie ook de beide websites op www.jeugddammen.com
Inschrijven kan via de e-mail jan.kok@casema.nl en graag
voor 10 augustus!!!

Nico Leemberg – Frans v. Eenennaam
Bram Limburg bokaal, 6-7-2021

Gerard de Groot – Nico Leemberg
Bram Limburg bokaal, 22-6-2021

Ratings per 1 juli
Door alle Corona beperkingen is er niet
veel gedamd afgelopen jaar. Dus de
ratings zijn ook niet veel gewijzigd.
Voor de volledigheid wel de nieuwe
ratinglijst van de vereniging. Vermeld
is de rating, het verschil met vorig jaar
en het aantal wedstrijden dat in alle
jaren meegeteld is.

22-27? 11-16
Frans wilde hier de aanval inzetten met 2227? 32x21 16x27. Dat is niet goed
vanwege de tempozet 41-37 16x27 28-22
27x18 37-31 26x37 38-32 37x28 33x2.
Gelukkig voor Frans zag Nico het niet en
speelde 34-29.
Radjin Chandarsing – Jaap van Hal
Bram Limburg bokaal, 29-6-2021

37-31?
Gerard had bewust op deze stand
aangestuurd om positioneel voordeel te
behalen en speelde 37-31. Want 18-23 is
immers verboden, vanwege een doorbraak
met de meerslagfinesse 33-29.
Nico speelde 2-7 en na 33-29 22x35 31x24
had wit zijn zin. In de praktijk wist hij echter
niet te profiteren van de overvolle
rechtervleugel van zwart en werd het
remise.
Allemaal leuk bedacht, maar er klopte niks
van. Na 37-31 had zwart gewoon 18-23
kunnen spelen: 22x35 29x7 maar wit staat
nog op slag, dus 2-7 31x22 11x2 22x11
6x17 en zwart staat er één voor.
Rinus Snellaars – Wilfred Promes
Bram Limburg bokaal, 29-6-2021

13-18?
Radjen had er eentje geofferd om snel door
te breken, en met succes. Jaap speelde
13-18 en toen was het snel uit.
Bijvoorbeeld 19-14 18-23 14-10 23-28 104!
Er zat nog wel remise in met een offer: 2530 19x8 3-12 24x35 12-17 en zwart breekt
voldoende snel door.
Edwin de Jager – Gerard de Groot
Bram Limburg bokaal, 15-6-2021

29-33 38x29 21-26?

Naam
Rating AW
1 J. Sterrenburg
1386 +0
2 J. Kos
1350 +2
3 E.A. de Jager
1268 -1
4 J.A. den Engelsman 1253 +0
5 G.J. de Groot
1244 +7
6 E. Hageman
1235 +10
7 P. Lodder
1173 +0
8 P.M. Malahé
1173 +7
9 J. Kok
1167 +0
10 H.H.J. Vroom
1123 +3
11 H. van Dee
1111 -2
12 N.J. Leemberg
1108 -3
13 R.P. Bidesi
1098 +0
14 F.A. v Eenennaam 1098 +5
15 H. van Woerkom
1096 +11
32 J. van Galen
1092 16 F. Teijn
1072 +0
17 H. Zandvliet
1069 +0
18 J. Wit
1041 +0
19 B. Baksoellah
999 -1
20 As. Mahabier
997 +0
21 F. Poorter
952 +0
22 J.A.W.F. Pauwels 929 +0
23 S. Dhauntal
926 +0
24 M.S. Lachman
839 +0
25 J.G. van de Vijver 784 +0
26 H.E. Callender
773 +0
27 A. Kruyshoop
738 +0
28 R. Chandarsing
715 +0
29 M.A.J. Snellaars
669 +0
30 R. Nurmohamed 620 +0
31 W. Promes
488 +0

458
1391
807
28
485
200
309
824
321
581
265
561
269
327
41
9
867
256
26
629
165
256
290
86
182
113
373
367
199
219
345
27

Nico Leemberg – Hans van Woerkom
Bram Limburg bokaal, 15-6-2021

10-14?
Wilfred wilde met 39-33 zijn schijf
heroveren. En dat lukte na 10-14 33x24 1420 44-39 20x29 39-33 inderdaad.
Maar Rinus had het in de diagramstand
kunnen beslissen met 16-21 33x24 23-29
24x33 21-27 31x22 17x50.
Edwin de Jager – Gerard de Groot
Wit heeft zojuist 37-31 gespeeld en dreigt
met 31-26. De achterloop 21-26 is
verboden vanwege de dam op 3 met 32-28
met altijd een winnende naslag.
Daarom offerde Gerard 29-33 38x29 en nu
21-26. Edwin miste nu directe winst met
34-30!! 26x17 30-25 23x34 25x3!
In de partij volgde 29-24 26x17 24x15
maar het is potremise: 17-22 15-20 22x31
10-5 31-36 34-29 23x34 5x3 36-41 40x29
41-47.

17-22?
Zwart staat verschrikkelijk goed, maar je
moet toch uit blijven kijken! De zet 17-22
lijkt gewoon goed, maar toch wist Nico zijn
tegenstander te verrassen: 26-21!! 27x16
38-32!! en na 7-12 32x23 is het wit die een
bijzonder mooie aanvalsstand heeft, die
ook winnend bleek.

