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Tim Nederlands kampioen bij de welpen 
Zaterdag 21 augustus werd onze clubgenoot Temuulen ('Tim') Khurelbaatar 
Nederlands kampioen bij de welpen, dat is de leeftijdscategorie tot en met 10 jaar. 
En dat was nog niet alles. Surya Badal eindigde op een mooie derde plaats. 
Acht welpen uit het hele land streden om de nationale titel waarbij snelheid het meestal 
won van nauwkeurigheid. Pas in de slotronde kon de eerste remise worden genoteerd 
tussen Temuulen Khurelbaatar en Jasmina Benhari. Beiden hadden verder al hun 
partijen gewonnen zodat een barrage de beslissing moest brengen. De eerste partij ging 
naar Temuulen maar Jasmine trok met een goed doordachte manoeuvre de stand weer 
recht. In de derde partij bewees Temuulen wat hij in Groningen van Danny Staal en nu 
bij DC Den Haag van Gerard de Groot allemaal heeft geleerd. Het zilver ging dus naar 
Jasmine die zich tevens kampioen van Nederland bij de welpen meisjes mag noemen. 
Surya Badal completeerde het erepodium. Alexander Glogowski eindigde op de achtste 
plaats. 
Het is nog uitermate onzeker of het wereldkampioenschap later dit najaar door kan 
gaan, maar beide Haagse prijswinnaars zijn in principe geplaatst. 
 

 
De prijswinnaars bij de welpen 

 
Het NK Welpen duurde maar één dag en was daarmee onderdeel van de driedaagse 
Nederlands kampioenschap voor meisjes pupillen dat van donderdag 19 tot en met 
zaterdag 21 augustus gespeeld werd. Yulia Bintsarovska (12) sloeg in de laatste ronde 
de aanval op haar troon van de Brabantse Belofte Tanya-Marie Cnossen (13) af 
waardoor de Kampense Kanjer volkomen verdiend haar eerste titel binnenhaalde. Het 
andere Brabantse talent, Sacha Chumachenko, eindigde als derde. Onze eigen Emy 
van den Berg bleef puntloos maar deed wel een schat aan ervaring op. 
 
Op vrijdag was er ook een rapidtoernooi van de nieuwe online vereniging 
DroomDamsters. Deze wil meer meisjes en vrouwen aan het dammen krijgen. Nummer 
één werd de drievoudig nationaal kampioene bij de vrouwen Vitalia Doumesh. 
Jacqueline Schouten en Laura Timmerman completeerden het erepodium. 
Met ook nog een workshop, een barbecue met een optreden van goochelaar Jeremy 
Pauwels, sneldammen tussen ouders en meisjes groeide de Haagse Damdriedaagse 
uit tot een goed gevuld en geslaagd evenement. De organiserende stichting The Hague 
Open wil volgend jaar opnieuw van zich laten horen. 

Bloemenkiosk 
Henkie’s Hoekie 
Voor al Uw bloemwerk 

Specialist in biedemeiers 

 

In de Rijnstraat 

Tussen VROM en 

Centraal Station 

070 – 3825507 
 

Agenda 
Za 18 september 
 Den Haag 1 – VST 
Ma 21 september, Alphen 
 ADC – Den Haag Z1 
Vr 24 September, Rijnsburg 
 RDC 2 – Den Haag Z2 
Za 2 oktober, Wageningen 
 WSDV 3 – Den Haag 

Eindstand NK welpen 
Pl Naam Pt 
1 Temuulen Khurelbaatar 13 
2 Jasmina Benhari 13 
3 Surya Badal 10 
4 Timo van den Boer 8 
5 Anar Dalaj 6 
6 Mark Denega 4 
7 Fedde Schaapveld 2 
8 Alexander Glogowski 0 

Eindstand NK pup meisjes 
Pl Naam Pt 
1 Yulia Bintsarovska 9 
2 Tanya-Marie Cnossen 8 
3 Oleksandra Chumachenko 7 
4 Sophie Blenkers 4 
5 Marlijn Moene 2 
6 Emy van den Berg 0 

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 

Openluchttoernooi 
1   Arjan van Leeuwen 14  77  
2   Talha Majeed 12  82  
3   Gerard de Groot 12  80  
4   Nizaam Muradin 11  69  
5   Bas Baksoellah 10  75  
6   Pertap Malahé 10  71  
7   Hein van Dee 10  68  
8   Frans van Eenennaam 9  82  
9   Hans Tangelder 9  48  
10   Anthony Keijzer 8  73  
15   Wilfred Promes 6  62  
16   Wynton Meijer 6  58  
18   Radjin Chandarsing 5  52  
20   Rob Dhoen 5  48  
22   Menno van Delft 4  46  
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 Jubilarissen 
Afgelopen ledenvergadering werden maar liefst drie leden 
in het zonnetje gezet, al konden er twee niet aanwezig 
zijn. Zij zijn 40 of 60 jaar lid van de KNDB en verdienden 
daarmee een onderscheiding. 

Frans Poorter (60 jaar lid) 
Frans is al op 14 jarige leeftijd begonnen en speelde toen 
al tegen de andere jubilaris Frans van Eenennaam. Frans 
is het oudste lid van Damclub Den Haag. Frans is een 
rustig en bescheiden persoon die zich liever wat op de 
achtergrond houdt. In het dagelijks leven was hij 
onderwijzer en is nu gepensioneerd. Hij heeft helaas 
gezondheidsproblemen en daardoor de laatste tijd niet op 
de club gekomen. 

Frans van Eenennaam (60 jaar lid) 
Frans is al zestig jaar lid van de KNDB. En ook lid van Den 
Haag via de voorloper DIO. Sinds een jaar of twintig is hij 
penningmeester. Hij zorgt goed voor de centen. Frans is 
een erg trouw clublid, hij slaat maar zelden een avond 
over (al is het alleen maar om nog even wat contributie te 
innen). Hij steekt zijn mening over van alles en nog wat 
niet onder stoelen of banken. De stilte in het clublokaal 
wordt regelmatig doorbroken door een grap of grol van 
Frans. Hij heeft ook oog voor de andere leden van de club 
en zorgt voor een telefoontje of bloemetje voor degenen 
die in de lappenmand zitten. 

René Nurmohammed (40 jaar lid) 
René is alweer een paar jaar lid van Den Haag. Hij komt 
uit de regio Utrecht waar hij lid was van damclub UDG. 
Vanwege zijn verhuizing is hij bij Den Haag terecht 
gekomen. Zijn kleinzoon Jerven was hem voor, die is ook 
nog kort lid geweest. René is slecht ter been en kan de 
club daarom niet zo vaak bezoeken. 
 

Openlucht sneldamtoernooi 
Een leuk evenement tijdens de jeugd-NK's in De 
Kameleon was een sneldamtoernooi in de open lucht. Een 
ruime twintig deelnemers kwamen op dit toernooi af, onder 
wie onze oude clubgenoot en onlangs naar Gelderland 
geëmigreerde Hein van Dee. Hij damt tegenwoordig bij 
DEZ Laren, waar een andere oud-clubgenoot, Alfred van 
Lenthe voorzitter is. 
 
Een andere opvallende deelnemer bij het openlucht 
toernooi was internationaal meester en nationaal 
grootmeester Arjan van Leeuwen. De 52-jarige 
Rotterdammer kwam een aantal jaren uit voor de 
toenmalige roemruchte Haagse topclub RDG en was eind 
vorige eeuw een internationaal topspeler. Hij bereikte 
negen keer de NK-finale met een tweede plaats als beste 
resultaat. Begin deze eeuw stopte hij als actief 
wedstrijdspeler en legde zich toe op het competitieve 
kaartspel Magic. Hij heeft toegezegd de komende 
clubcompetitie in de ereklasse af en toe een wedstrijdje 
mee te doen met Damcombinatie Fryslân. 
 
Dit sneldamtoernooi was voor hem een soort test. Om te 
wennen en om te proeven of hij het spelletje nog leuk 
vindt. Nog wat onwennig kwam hij toch al snel op stoom 
en werd met acht overwinningen onbedreigd winnaar. 
Alleen de nummer drie, Gerard de Groot wist hem beentje 
te lichten. Hagenaar Talha Majeed, die het dammen 
leerde bij onze jeugdafdeling, werd tweede. De B-groep 
werd gewonnen door Bas Baksoellah en de C-groep door 
jeugdspeler Cas Schaapveld uit Huissen. 
 

 

Hedwig Callender – Alex Kruyshoop 
Bram Limburg bokaal, 27 juli 2021 

 
19-24? 

Hedwig had Alex verrast met 33-29 en 
dreigt 27-22. Zwart wilde het oplossen met 
19-24 29x20 15x24, maar na 27-22 18x27 
31x22 dreigt wit aan twee kanten met een 
1-om-3 en daar is niks meer tegen te doen. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alex Kruyshoop – Rob Dhoen 
Bram Limburg bokaal, 17 aug 2021 

 
14-20? 

Na 14-20? 25x14 9x20 had wit direct een 
schijf kunnen winnen met 28-22! Er dreigt 
een 1-om-2 met 22-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerard de Groot – Pertap Malahé 

Bram Limburg bokaal, 24 aug 2021 

 
49-43?? 
Beiden overzagen deze blunder van wit. 
Na 49-43? had 26-31!! 37x26 22-28 
moeten volgen.  

 


