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Opnieuw 13-3 voor het eerste 
De tweede wedstrijd van het eerste was uit tegen WSDV 3. Een team dat ons twee jaar 
geleden met acht jeugdspelers nogal hardhandig op een onverwachte nederlaag 
trakteerde. We waren dus gewaarschuwd, maar bij aankomst bleken er dit keer maar 
twee jeugdspelers opgesteld te zijn. Hans den Engelsman kreeg al snel groot voordeel 
na een 5-om-5 afruil die onvermijdelijk tot een doorbraak naar dam zou leiden. Zo ver 
kwam het niet want een tweede combinatie besliste de partij. De tweede winst kwam 
veel later, toen Jan Kok liet zien net wat behendiger te zijn in het laat-klassieke spel. 
Toen was al duidelijk dat Den Haag dit keer te sterk was. Frans Teijn bevestigde dat 
met een winst, nadat zijn jeugdige tegenstander een afwikkeling naar remise niet 
herkende. Frans van Eenennaam trof de andere jeugdspeler en won ook, al gaf hij nog 
wel wat kansen weg in deze partij. 
De winst werd binnen gehaald door Edwin de Jager, die al wat voordeel verkreeg in de 
opening, maar wat geduld moest hebben om het af te maken. Pertap Malahé speelde 
in een riskante partij vol op winst, maar leek dat met een nederlaag te bekopen. Het 
verlies van een schijf werd echter voldoende gecompenseerd door zijn terreinvoordeel 
en de remise bleek gemakkelijk binnen bereik. Nico Leemberg, dit keer aan bord 1, 
speelde een gelijkwaardige partij die dus ook in remise eindigde. Tot slot was - alweer 
- Gerard de Groot als laatste bezig. Hij had weer een enorm terreinvoordeel dat echter 
door zijn geroutineerde tegenstander kundig verdedigd werd. Ook hier een remise, met 
de 3-13 winst al eindresultaat. 

Tweede pakt koppositie 
In ronde 2 stond voor het tweede team wederom een uitwedstrijd op het programma. 
Ditmaal was MDV 2 de tegenstander. In een vrij vol en gezellig Vrondel was ook nog 
plaats voor de vier partijen van de teamwedstrijd. Hans van de Vijver opende de score, 
hij mocht tegen Ben Gehrke een doorbaakcombinatie nemen en die ook nog eens 
schijfwinst opleverde.  De schijven verdwenen bij Roy Bidesi en Jan Molhoek rap in het 
doosjes en helaas zag Roy geen kans op winst. Het vierde punt kwam op naam van 
Radjin Chandarsing tegen de voorzitter van de gastheren en -dames, Edwin van der 
Meer. Even leek het er op dat de wedstrijd in 4-4 zou eindigen, maar Alex Kruyshoop 
wist er tegen John Kolstee nog remise te behalen, nadat beide de winst hadden gemist. 
Dinsdag 19 oktober is de koploper van de Tweede Klasse te bewonderen in een 
stadsderby als Scheveningen op bezoek komt in De Kameleon. 

Hofstad Dammers stemmen tegen fusie 
Vorige week was er bij De Hofstad Dammers opnieuw een ledenvergadering waar de 
mogelijk fusie met onze vereniging op de agenda stond. In juni was er ook al een 
vergadering geweest waar de leden van De Hofstad Dammers vonden dat er meer 
duidelijkheid moest zijn over de speellocatie van de nieuwe fusieclub. De leden van 
Damclub Den Haag hadden vlak daarvoor vóór een fusie gestemd. 
In de nieuwe vergadering koos een grote meerderheid van de leden van de Hofstad 
Dammers voor de optie om de komende drie jaar eerst op ledenwerving te richten en 
daarna opnieuw te evalueren. 

Schooldamtoernooi  
Op woensdagmiddag 27 oktober 
vindt er na een jaar stilstand weer 
een schooldamtoernooi plaats. 
Het is een individueel toernooi 
voor leerlingen van de 
basisschool vanaf groep 3. We 
zoeken weer een hoop dammers 
die mee willen helpen bij dit 
superleuke evenement. 
Informatie bij Gerard de Groot. 

 
 

Bloemenkiosk 
Henkie’s Hoekie 
Voor al Uw bloemwerk 

Specialist in biedemeiers 

 

In de Rijnstraat 

Tussen VROM en 

Centraal Station 

070 – 3825507 
 

Agenda 
Za 16 oktober, De Kameleon 
 Den Haag – 020 2 
 Den Haag 2 CT – Haarlem 2 
Di 19 oktober, De Kameleon 
 Den Haag Z2 - Scheveningen 
Do 21 oktober, Leiden 
 LDG – Den Haag Z1 
Wo 27 oktober, De Kameleon 
 Schooldammen individueel 
Za 30 oktober, Zaandam 
 Zaanstreek – Den Haag 
Za 30 oktober, Scheveningen 
 Scheveningen – Den Haag 2 
Di 2 november, De Kameleon 
 Den Haag Z1 – Damlust 2 
Di 2 november, Katwijk 
 KDC - Den Haag Z2 
 

Colofon 
Hoofdredacteur: G. de Groot. 
Het Nieuws Bulletin verschijnt 
twee- of driewekelijks. Volgend 
nummer: 26 oktober 2021. Kopij 
insturen voor 8 oktober: 
bulletin@damclubdenhaag.nl  
 

WSDV 3 - Den Haag 
A. v Drumpt-Nico Leemberg 1-1 7 
Jozef Linssen-Jan Kok 0-2 2 
J. v Deelen-Edwin de Jager 0-2 5 
G. Zijlema-H. dn Engelsman 0-2 1 
N. Valkenburg-P. Malahé 1-1 6 
H. Kleinrensink-G. de Groot 1-1 8 
Bas van Berkel-Frans Teijn 0-2 3 
M. Feyt-F. v Eenennaam 0-2 4 

MDV 2- Den Haag 2 
E. vdr Meer-R. Chandarsing 1-1 3 
Jan Molhoek-Roy Bidesi 1-1 2 
Ben Gehrke-Hans vd Vijver 0-2 1 
J. Kolstee-Alex Kruyshoop 1-1 4 

Den Haag- RDC 
Jeroen Kos-C. v Dusseldorp 0-2 4 
Gerard de Groot-R. Meijer 2-0 3 
E. Hageman-R. Kromhout 1-1 2 
Pertap Malahé-Jan vdr Star 0-2 5 
Jan Kok-Arno Kooloos 1-1 6 
v Eenennaam-C. Vroegop 2-0 1 
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Eerste zestal pakt punt tegen Rijnsburg 
Het eerste zestal in de provinciale competitie speelde de eerste thuiswedstrijd tegen Rijnsburg, één van de sterkere teams 
in de hoofdklasse. RDC kwam dan ook met vier hele sterke spelers en twee iets mindere spelers, voor zover je dat kunt 
zeggen van dammers met een rating van ruim boven de 1000. 
Bij Emre Hageman ontstond meteen spektakel toen hij de combinatie overzag en zijn tegenstander voor een schijf 
achterstand een dam verkreeg. Emre kon de dam echter opsluiten en uiteindelijk met gelijk spel afpakken. De partij 
eindigde in remise. Frans van Eenennaam had daarvoor al met een eenvoudige damzet zijn tegenstander op de knieën 
gekregen zodat we inmiddels voor stonden. Die voorsprong werd uitgebouwd door Gerard de Groot, al was dat enigszins 
geflatteerd gezien het partijbeeld. Zijn tegenstaander maakte echter in tijdnood een fout waardoor zijn voorpost direct 
verloren ging, en de partij ook. 
De winst was echter geenszins binnen. Jeroen Kos speelde aan bord 1 een spectaculaire Roozenburg-partij. Zijn voorpost 
leek wankel, gezien de overmacht aan aanvallers, maar met behulp van tactische wendingen wist Jeroen dat lang te 
voorkomen. Helaas ging het toch een keer fout, en Jeroen had onvoldoende tijd de remise te zoeken. Ook Pertap Malahé 
ging ten onder in een lastig middenspel, al heeft ook hij waarschijnlijk wel ergens de remise gemist. Op het eind werd het 
nog even spannend bij Jan Kok. Hij leek af te stevenen op een overmachtseindspel, maar Arno Kooloos wist toch nog 
binnen de marges te blijven. Eindstand 6-6, en dat was helemaal geen slecht resultaat. 
 

Ben Gehrke - Hans van de Vijver 
MDV 2 – Den Haag Z2, 7-10-2021 

 
36-31? 

Hans van de Vijver besliste de wedstrijd 
tegen MDV, toen wit 36-31? speelde. Er 
volgde 14-20 25x14 9x29 33x24 23-28 
32x12 21x41 12x21 16x36. 
 
C. Vroegop – Frans.van Eenennaam 

Den Haag Z1 – RDC, 5-10-2021 

 
43-38? 

Het innemen van de kettingstelling had 
veel gaten in de witte stand veroorzaakt. 
Na 43-38? profiteerde Frans met een 
damzet: 17-22 28x17 11x31 36x27 23-28 
32x1 13-18 1x23 19x50! 
Het gat dichten met 44-39 is ook niet zo 
goed, want dan neemt zwart na 17-22 en 
19-24 een ijzersterke kettingstelling in. 
 

 

Gerard de Groot – Leo van Teijlingen 
Bram Limburg bokaal, 28-9-2021 

 
34-30?  is verhinderd 

Leo had een listige combinatie in de stand 
geweven. Als wit het logische 34-30 had 
gespeeld, zou zwart genadeloos toeslaan 
met 21-27!! 30x19 22-28 23x21 14x34 
39x30 16x27 31x22 17x37!! Helaas zal 
Gerard dit ook aankomen en speelde 31-
27. 
 

Jeroen Kos – Cor van Dusseldorp 
Den Haag Z1 – RDC, 5-10-2021 

 
Wit kan een schijf winnen 

In deze lastige stand voor wit, zat er een 
verrassende schijfwinst in: 33-28! 14-19 
(gedwongen) 27-22! Zonder de schijf op 31 
is dit vaak de inleiding tot een 
meerslagcombinatie naar dam op veld 4. 
Nu wint het een schijf: 18x27 31x11 19x30 
35x24 16-21 28x19 7x16 19-14! 

Hans den Engelsman – Gerard Zijlema 
WSDV 3 – vDen Haag, 2-10-2021 

 
13-19? 

Zwart speelde hier 13-19? waarna Hans de 
stand van zijn tegenstander verruïneerde 
met 27-21 16x27 32-27 22x31 29-23 
18x29 33x11.  
Zwart had nu misschien nog de terugruil 
met 31-37 moeten nemen, maar na 9-13 
38-32!! was die kans ook weg. 
 

Een aantal zetten later… 

 
34-39? 

Na 34-39? volgde de genadeklap met 47-
41 36x47 28-22 47x17 11x44! 
 
 
 

 

 


