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Wel en wee 
In de komende twee weken zijn drie leden jarig: op 28 oktober Bas Baksoellah en op 3 
november Roy Bidesi en Nico Leemberg 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 

Pijnlijke nederlaag voor het eerste 
Het eerste team is in de derde ronde tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen tegen 
020 2. De Amsterdammers kwamen onverwacht sterk op, ook omdat hun eerste team 
dit keer geen invallers nodig had. Aan onze kant waren Hans den Engelsman (vakantie) 
en Hans van Woerkom (ziek) verhinderd. Het gevolg was dat we in deze wedstrijd een 
lagere gemiddelde rating hadden. 
De wedstrijd kende wel een snelle voorsprong. Jan Kok splijtte middels een 
kerkhofaanval de stand van de tegenstander in tweeën en maakte het niet veel later 
met een forcing definitief uit. Aan de overige borden weinig goed nieuws. Gerard de 
Groot had zijn opening verknald en Frans van Eenennaam en Bas Baksoellah verloren 
steeds meer terrein tegen hun sterke tegenspelers. 
De stand werd weer gelijk door het verlies van Frans Teijn. Hij nam in het late 
middenspel met een ruil naar voren te veel terreinvoordeel en kwam in de klassieke 
stand in temponood. Frans miste nog een spectaculaire remisecombinatie, maar moest 
daarna snel opgeven.  Edwin de Jager moest niet veel later in remise berusten. Zijn 
hekstelling leek veelbelovend maar een tegencombinatie zorgde voor een puntendeling. 
Daarna ging het hard. Nico Leemberg maakte in een remisestand een flinke blunder en 
kon meteen opgeven. Frans van Eenennaam leek de remise binnen handbereik te 
hebben, maar ook hij ging door het lepe spel van de Amsterdamse kopman nog net 
kopje-onder. Even leken er nog kansen komen toen Gerard de Groot volkomen 
onverwacht won. Gerard wist in een totaal verloren stand toch nog op dam te komen en 
nadat zijn tegenstander ook toen nog verzuimde de partij te beslissen, was het Gerard 
die met een 1-om-3 een punt redde. De Amsterdammer was echter zo van de leg dat 
Gerard in een 5-om-4 eindspel nog even doorging en zelfs nog won. 
Helaas kon de stand niet gelijk gemaakt worden, ondanks de verwoede poging van 
Pertap Malahé. Zijn tegenstreefster maakte geen fouten en haalde het punt binnen. Het 
verschil werd in de laatste partij zelfs weer groter toen ook Bas Baksoellah ten onder 
ging aan zijn terreinnadeel, al was er hier ook nog een remisegaatje. Een 6-10 
thuisnederlaag derhalve en Den Haag zakt van plaats 1 naar 4 met een punt 
achterstand op de drie nieuwe koplopers. 

Diverse damactiviteiten 
Komende woensdag is er weer in de Kameleon het persoonlijk 
schooldamkampioenschap. De zaal is open vanaf 13:00 uur.  
Kom gezellig eens een kijkje nemen! 
Vorige week werd ik benaderd door de feestcommissie van het Centraal Plan Bureau. 
Om het 75-jarig bestaan te vieren wordt er o.a. een aanschuif simultaan georganiseerd 
en via onze website zijn ze bij damclub Den Haag uitgekomen! Emre Hageman zal deze 
damsimultaan gaan geven op donderdag 18 november. Een prima reclame voor onze 
club en wie weet levert dit wel nieuwe leden op! 
Eind november wordt het jeugd wereldkampioenschap weer gespeeld, ditmaal in Polen. 
Onze clubgenoten Emre Hageman en Surya Badal nemen hieraan deel. Voor Surya is 
dit de eerste keer. Het bestuur wenst Emre en Surya heel veel succes bij dit WK! 

Damtrainers gezocht voor onze jeugd 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van enkele jeugdleden die inmiddels het 
middelbaar onderwijs zijn gaan volgen, te weinig tijd om te dammen maar wellicht dat 
we ze over enkele jaren weer terugzien op onze club!? 
We hebben nu 9 jeugdige dammers waarvan er 5 inmiddels het nivo hebben bereikt dat 
ze toe zijn aan een wat meer persoonlijke begeleiding. We zoeken daarom enkele 
seniorleden die op de dinsdagavond van 18:45 tot 19:15 uur  of desgewenst van 19:15 
tot 19:45 uur een half uurtje willen sparren met een jeugdspeler. Deze fase is echt 
noodzakelijk om de jeugd voor te bereiden om een overgang naar de senioren! 
Kandidaten kunnen zich bij Gerard of mij opgeven! Jan Kok 
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Agenda 
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 
Di 2 en 9 november, De Kameleon 
 Schooldamfinale 
Za 13 november 
 Den Haag 1 – DES Lunteren 3 
 Den Haag 2 – Puremerend 66 
Di 16 november, De Kameleon 
 Den Haag Z2 – VELO 2 
Ma 22 november, Gouda 
 Damlust – Den Haag Z1 
 

Colofon 
Hoofdredacteur: G. de Groot. 
Het Nieuws Bulletin verschijnt 
twee- of driewekelijks. Volgend 
nummer: 9 november 2021. 
Kopij insturen voor 6 november: 
bulletin@damclubdenhaag.nl  
 

Den Haag - O2O 2 
G. de Groot-H. vdn Heuvel 2-0 7 
F. v Eenennaam-J.P. Drost 0-2 5 
Edwin de Jager-W. Drost 1-1 3 
Jan Kok-Ricardo Bona 2-0 1 
Nico Leemberg-R. Balradj 0-2 4 
Pertap Malahé-L. Ratniece 1-1 6 
Frans Teijn-Paul Lohuis 0-2 2 
B. Baksoellah-G. Tigchelaar 0-2 8 
 

DenHaag CT- Haarlemse 
Damclub 2 
H. Jagram-Rob vd Klashorst 2-0 1 
Jeremy Pauwels-Paul Smit 0-2 3 
H. Vroom-C. Koopman 1-1 2 
L. v Teijlingen-S. v Hettema 1-1 6 
Alex Kruyshoop-Dimitri Otto 2-0 4 
Nerin Bisseswar-F. Uilhoorn 1-1 5 
R. Chandarsing-Hagebeek 0-2 7 
H. Callender-J. Kerkhoff 0-2 8 
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Valse start voor het Combinatieteam 
Eindelijk mocht dan ook het Combinatieteam weer spelen, Haarlem 2 was de 
tegenstander. Harold Jagram opende de score, hij was er als de kippen bij om de partij 
met een combinatie in zijn voordeel te beslissen. Herman Vroom bereikte niet veel 
met remise als resultaat. Jeremy Pauwels dacht beter te staan, maar dit was een 
misrekening en de bordjes werden verhangen. Met een blik op de andere borden zou 
een goed teamresultaat erin moeten zitten. Alex Kruyshoop zette het team op 
voorsprong, hij kwam op klaarlichte dag een schijf voor en het eindspel was net aan 
gewonnen. Toen na ruim veertig zetten Nerin Bisseswar de vrede tekende met zijn 
tegenstander zouden er nog twee punten nodig zijn voor een gelijkspel en drie voor 
een overwinning. Helaas redde Radjin Chandarsing het niet, zodat de Haarlemmers 
dichterbij kwamen. Omdat Leo van Teijlingen niet wist te winnen, zou Hedwig 
Callender minstens een punt moeten pakken. Met een schijf voor in de opening, zou 
dat moeten lukken. Niet is echter minder waar, hij liep in een combinatie. Hij probeerde 
er nog wel een remise uit te slepen, maar met drie dammen en twee schijven was zijn 
tegenstander voor zijn dam en schijf te sterk. Helaas een 7-9-nederlaag dus. 
Op 30 oktober is de stadsderby bij en tegen Scheveningen. 

Eerste wint niet van verzwakt LDG 
Donderdag speelde het eerste zestal bij het Leids Damgenootschap de derde 
wedstrijd voor de ZHDB-competitie. Bij aankomst bleken de Leidenaren flink verzwakt; 
de drie sterkste spelers ontbraken vanwege vakantie. Gevolg was dat aan ieder van 
zes borden het ratingverschil in ons voordeel uitviel. Dat leek aanvankelijk uit te gaan 
betalen, aan drie borden was er al snel sprake van positioneel voordeel. In de praktijk 
viel het wat tegen. Bas Baksoellah leek de kerkhofschijf van Jack van de rPlas te gaan 
veroveren, maar Jack had een combinatie met een listige naslag die Bas de partij 
kostte. De jeugdige tegenstander van Frans van Eenennaam speelde behoorlijk a-
positioneel, maar het enorme tempo-nadeel van Frans gaf de doorslag en hij werd 
onder de voet gelopen. Dus dat was dus al 4-0 achter. 
Pertap Malahé deed wat terug door André van de Kwartel in een klassiek standje vast 
te laten lopen. Jan Kok bereikte niet meer dan licht voordeel tegen Harry Dekker en 
behaalde een punt. Jeroen Kos kon ook niet winnen tegen Joop Burgerhout, die 
ondanks het ratingverschil onverschrokken de aanval zocht tegen Jeroen. Jeroen 
kreeg weinig kansen en besloot tot een afwikkeling met wederzijds een dam, maar 
ook daar maakte zijn tegenstander geen fout. 
Gerard de Groot en Maurits Meijer waren als laatste nog bezig. Gerard had in de partij 
een flink terreinvoordeel opgebouwd met een centrumaanval. Nadat de kruitdampen 
waren opgetrokken bleek de Leidse stand een positionele puinhoop waarna Gerard 
eerst een schijf en na een dammeneindspel ook de partij. Opnieuw een 6-6 gelijkspel 
voor het eerste derhalve. 

"Gestolen" punt voor het tweede. 
Na twee rondes stond het tweede team bovenaan in de 2e Klasse. Dinsdag kwam 
Scheveningen op bezoek, altijd lastig zo'n stadsderby. Helaas was er dan de haast 
onvermijdelijke eerste verliespartij, deze kwam op naam van Radjin Chandarsing, 
Jeroen Neve trakteerde hem op een damcombinatie. Alex Kruyshoop bereikte niet 
veel tegen Hanny de Vaal, zodat de bezoekers al drie punten hadden vergaard. Het 
hadden er vijf kunnen zijn, maar Hans van de Vijver kreeg met een volle schijf achter 
een remiseaanbod van zijn neef Ron de Vaal. Deze hoopte natuurlijk dat Johan Pronk 
zijn goede stand tegen Bas Baksoellah zou omzetten in minimaal een remise. Na 
23.30 moest de voorzitter van Scheveningen echter capituleren, zodat Bas wederom 
goud waard was voor het team.  
Over twee weken staat de wedstrijd tegen KDC op het programma. 

Mooie klassering Emre Hageman in Hijken 
In de sterk bezette DamWeek Hijken is Emre Hageman op de vierde plaats geëindigd. 
Grootmeesters Roel Boomstra en Guntis Valneris voerden het veld aan, waarbij 
Boomstra met 15 uit 8 zeer productief was. Achter deze twee grootmeesters was er 
een groot aantal spelers met 11 uit 8. Emre eindigde in deze groep op 
tegenstandersrating als tweede, hij moest zijn eeuwige rivaal Simon Harmsma 
opnieuw voor laten gaan. 
Tegelijk werd ook het Amersfoort Open gespeeld. Een iets kleiner toernooi, maar met 
een sterke bezetting. De Oekraïner Artem Ivanov en de Rus Alexander Shvartzman 
voerden hier de ranglijst aan. Edwin de Jager speelde hier ook een haalde met een 
+1 score de veertiende plek. 

Kasten opgeruimd 
Onze voorzitter Jan Kok is een 
hele dinsdagmiddag bezig 
geweest om de kasten op te 
ruimen. Alles staat nu weer keurig 
gesorteerd. 
In de rechterkast staat het 
materiaal dat we op zaterdag 
gebruiken. Dat zijn de nieuwste 
borden en klokken en schijven 
met viltjes. Deze kast kunnen we 
op dinsdag gesloten laten. 
Het materiaal voor de clubavond 
staat in de linkerkast. Dus de wat 
oudere borden en de grote boxen 
met schijven. 
Laten we het met z’n allen netkes 
houden! 
 

LDG - Den Haag Z1 
J. Burgerhout-Jeroen Kos 1-1 5 
M. Meijer-Gerard de Groot 0-2 6 
A. vdr Kwartel-P. Malahé 0-2 3 
Harry Dekker-Jan Kok 1-1 4 
R. v Velzen-F v Eenennaam 2-0 2 
J. vdr Plas-Bas Baksoellah 2-0 1 

Den Haag Z2- 
Scheveningen 
Bas Baksoellah-J. Pronk 2-0 4 
Hans vd Vijver-Ron de Vaal 1-1 3 
R. Chandarsing-J. Neve 0-2 1 
Alex Kruyshoop-H. de Vaal 1-1 2 

Damweek Hijken 
1 Roel Boomstra 15 2152 
2 Guntis Valneris 13 2154 
3 Simon Harmsma 11 2159 
4 Emre Hageman 11 2108 
5 Rik Smit 11 2097 
6 Henk Kalk 11 2095 
7 Roland Kreeft 11 2069 
8 Floris Tol 11 2057 
9 Andrew Tjon A Ong 11 2054 
10 Jos Stokkel 10 2164 
11 Cock van Wijk 10 2152 
12 Peter van der Stap 10 2117 
13 Rienk van Marle 10 2055 

Amersfoort Open 
1 Artem Ivanov 11 59  
2 Alexander Shvartsman 11 58  
3 Jean Marc Ndjofang 10 62  
4 Anton van Berkel 10 61  
5 Hein Meijer 9 62  
6 Ron Heusdens 9 58  
14 Edwin de Jager 8 51  
20 Radjinder Jharap 7 48  
36 Ratan Ganeshie 3 36 
 


