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Grote overwinning voor het eerste team 
Het eerste team heeft de wedstrijd tegen DES Lunteren 3 met grote cijfers gewonnen. 
Het werd maar liefst 15-1. Hans den Engelsman beet het spits af. Zijn tegenstander 
probeerde hem te imponeren door te openen met een biertje, maar Hans hield het hoofd 
koel, bouwde een gunstige stand op en verraste in het middenspel met een mooi offer 
dat enkele zetten later beslissend voordeel opleverde. Pertap Malahé volgde niet veel 
later toen hij met een 3-om-3 doorbraak de partij meteen besliste. 
Edwin de Jager trof met Arjan van Galen veruit de sterkste speler van Lunteren. De 
partij leek helemaal gelijk op te gaan en daardoor werd Edwin in slaap gesust. Want 
ook hij had met een offer beslissend voordeel kunnen behalen. Nu eindigde deze partij 
in remise. Gerard de Groot was de volgende die won. Ook hij had een offer nodig dat 
ook hier uiteindelijk beslissend positioneel voordeel opleverde. 
Nico Leemberg haalde de teamwinst binnen door de vierde winstpartij te scoren. Even 
later gevolgd door Frans van Eenennaam, die een leuk eindspelmotief op het bord leek 
te brengen. De tegenstander gaf meteen op, maar miste een tegenoffer met remise. 
Ook Jan Kok won weer na een degelijk gespeeld klassiek partijtje. Hij heeft samen met 
Hans den Engelsman nog de 100% score. 
Hans van Woerkom was als laatste bezig en die partij werd zeer scherp gespeeld. Hans 
had een vooruitgeschoven schijf op 36 en omsingelde het witte centrum. Nadat de 
tegenstander een zetje had gemist, wist Hans op een originele manier e- en ook met 
een offer – een doorbraak te forceren. Uiteindelijk resulteerde dit ook in winst en 
daarmee 15-1!! 
 

Combinatieteam redt het niet tegen titelkandidaat 
Het combinatieteam had op zaterdag 13 november een zeer sterke tegenstander, want 
er was bij het team van Purmerend'66 maar een speler met een rating onder de 1000. 
Gemiddeld per bord was de rating van Purmerend'66 bijna 150 meer. Er waren maar 
drie kleine verschillen, namelijk bij Herman Vroom, Jaap van Hal en Rob Dhoen. Rob 
heeft dan een virtuele rating van 700 (niet KNDB). Een voorspelling van de uitslag: 3-
13. Blijkbaar heeft Purmerend'66 enkele jaren niet landelijk gespeeld. Er was de 
afgelopen jaren wel een clubkampioen, dus hebben ze alleen landelijk een tijdje niet 
meegedaan. 
De op rating voorspelde uitslag werd ook de werkelijke uitslag, waarbij twee van de 
bovengenoemde spelers hun remise speelden en waarbij Alex Kruyshoop een melding 
in het blauw verdiende door remise te spelen met Remmert Sijm. Rob Dhoen redde het 
niet tegen Kees Steltenpool. 
Harold had dus een lastige partij tegen Bart van Geel. De partij ging lange tijd gelijk op 
totdat hij bij de 31e zet zijn tegenstander de mogelijkheid gaf om met een zetje te gaan 
dreigen. Als gevolg daarvan waren de mogelijkheden van Harold beperkt. Enkele zetten 
later stond Harold verloren en maakte Bart het goed af. 
Jaap van Hal stond reserve bij DHD, maar was deze ronde niet nodig. Hij kon daardoor 
meedoen met het combinatieteam. Jaap speelde tegen Jan Hania, die in het verleden 
ook wel eens tegen een Van Hal heeft gespeeld in de buurt van Lisse (geen familie). 
De partij ging gelijk op waarbij Jaap aan het einde van het middenspel het Jan lastig te 
maken om de schijf van Jaap op 25 weg te ruilen. Dat lukte en omdat dit toch niet kon 
speelde Jan zijn kroonschijf. Op dat moment kreeg Jaap licht voordeel, dat echter 
verloren ging toen hij in een 8 om 8 de verkeerde ruil nam. Het is de vraag of het winnend 
was geweest. 
Nerin was als laatste van DHD-spelers en had te maken met het een na hoogste verschil 
in rating (-/- 313) tegen Peter Moraal. Nerin speelde een goede partij en Peter een 
afwachtende. Dat leidde er toe dat Nerin een tijdje licht voordeel had. Helaas deed Nerin 
bij de 38e zet de verkeerde keuze. Hij had een sterke driepoot kunnen maken, maar 
was misschien bang voor een doorbraak van Peter. Op dat moment zat er ook een 
combinatie in de partij waardoor remise mogelijk was geweest. Daarna verkreeg Peter 
meerdere keren voordeel, maar gaf deze steeds weg. In een moeilijk eindspel zag Nerin 
de remise niet.                 (Jaap van Hal) 
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Agenda 
Za 27 november, Leiden 
 LDG – Den Haag 
Za 27 november, Zaandam 
 Zaanstreek 2 – Den Haag CT 
 Uitgesteld 
Di 30 november, De Kameleon 
 Den Haag Z2 – RDC 2 
Di 30 november, De Kameleon 
 Sinterklaasdammen 
Za 18 december, De Kameleon 
 NK jeugd clubteams 
Di 22 december, De Kameleon 
 Kerstdammen 
Do 30 december, IJmuiden 
 Oudejaars sneldamtoernooi 
 

Colofon 
Hoofdredacteur: G. de Groot. 
Het Nieuws Bulletin verschijnt 
twee- of driewekelijks. Volgend 
nummer: 21 december 2021. 
Kopij insturen voor 18 december: 
bulletin@damclubdenhaag.nl  
 

Den Haag- Lunteren 3 
dn Engelsman-Stunnenberg 2-0 1 
G. de Groot-R. Westerink 2-0 4 
Edwin de Jager-A. v Galen 1-1 3 
v Eenennaam-M. Willemsen 2-0 6 
Pertap Malahé-C vdn Bosch 2-0 2 
H. v Woerkom-H. Timmer 2-0 8 
Jan Kok-M. Hendriksen Jr. 2-0 7 
N. Leemberg-vSteenbergen 2-0 5 
 

DenHaag CT- Purmerend 
Bas Baksoellah-R Sakidin 0-2 7 
Herman Vroom-J Veerman 1-1 4 
Jaap van Hal-Jan Hania 1-1 6 
Harold Jagram-Bart v Geel 0-2 2 
H. Callender-S. Hansen 0-2 3 
Nerin Bisseswar-P. Moraal 0-2 8 
Alex Kruyshoop-R. Sijm 1-1 5 
Rob Dhoen-K. Steltenpool 0-2 1 
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R. Westerink – Gerard de Groot 

Den Haag 1 – DES Lunteren, 13-11-2021 

 
Na 36-31? 

Wit speelde 36-31 en dat kon niet door de 
beugel, want zwart neemt de witte vleugel 
in de tang. Er volgde logisch 11-17 46-41 
7-11 41-36 17-22 28x17 11x22 49-44. 
 

 
 
Nu lijkt het alsof wit er goed uit komt met de 
dreiging 33-29. Maar Gerard offerde met 
24-29! 33x24 2-7! Wit had nu niet veel 
anders dan 39-34 en na 14-20 25x14 9x20 
komt wit er niet meer uit. Gerard 
handhaafde zijn schijf op 29 en de 
omklemming van de witte lange vleugel. 
 

Pertap Malahé – Cees van den Bosch 
Den Haag 1 – DES Lunteren, 13-11-2021 

 
9-14? 

Wit ging met 9-14? opzichtig in de fout en 
Pertap had dat natuurlijk al aan zien 
komen. Hij besliste de partij met 31-26 
22x33 39x8. 
 

 

Hans den Engelsman – W. Stunnenberg 
Den Haag 1 – DES Lunteren, 13-11-2021 

 
Wit offert naar winst 

Hans heeft zijn tegenstander aardig in de 
tang op links, maar zwart dreigt zich te 
bevrijden met 18-22 en als je dat wilt 
verhinderen met 39-33 neemt zwart zelfs 
een damcombinatie met 24-30. 
Hans vond een creatieve oplossing en 
offerde met 35-30!! 24x35 31-26. Na 4-9 
48-43 9-13 volgde dan de 1-om-2 met 27-
22 18x27 32x12 en Hans had zijn schijf 
terug en brak enkele zetten later door naar 
dam. 
 

Edwin de Jager – Arjan van Galen 
Den Haag 1 –Lunteren, 13-11-2021 

 
24-29? 

Zwart ging in de fout met de ruil 24-29 
33x24 23-28 32x23 18x29. Edwin had nu 
ook kunnen toeslaan met een offer: 38-33!! 
21x32 33-29 en er volgt altijd een 1-om-2 
met 30-24. Helaas keek Edwin niet naar 
deze mogelijkheid en eindigde de partij 
even later in remise. 
 

 
 

 

Jan Kok – Michel Hendriksen jr 
Den Haag 1 – DES Lunteren, 13-11-2021 

 
 
Het commentaar van Jan: 
Ik had net een schijfje weten te winnen 
maar moet ook oppassen. 
 
Ik heb lang zitten denken over 27-21 16x27 
32x21 23x32 34x12 13-18 12x14 9x20 
38x27 24-30 35x24 20x49 40-35 dan dreig 
ik met 48-42 etc maar zwart kan zich 
redden door 49-38 en remise na 21-16 
Gespeeld is: 28-22 9-14 33-28 8-12 17x8 
3x12 
 

 
 
In dit standje mijn laatste bedenktijd 
gebruikt en speelde op de 33e zet 48-42 15-
20 34-30 25 x34 39x 3020-25 36-31! 
25x34 22-17 12x21 31-26 14-20 26x17 en 
zwart loopt helemaal vast. 
 
Maar in plaats van 48-42 zat er ook nog 
een mooie combinatie in met: 
38-33 29x49 48-43 49x38 32x43 23x21 39-
33 18x27 34-30 25x34 40 x 7 met 
gewonnden eindspel. Maar dit zag ik 
natuurlijk thuis pas m.b.v. de computer:>) 
 
Diagram links: 

M. Willemsen – F. van Eenennaam 
Den Haag 1 – DES Lunteren, 13-11-2021 
 
Frans maakte hier een zeer overtuigende 
schijnbeweging met 16-21!! 27x16 35-2!! 
Wit gaf meteen op, want hij is zijn dam 
kwijt. Op 16-21 volgt 6-11 en 11-17 en op 
16-27 volgt 17-21 en 6-11. 
 
Thuis vond de computer dat het offer 25-20 
15x24 en dan pas 16-21 toch echt remise 
is… 
 

 

 


