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Wel en wee 
In december slechts één jarige, op 17 december werd ons jeugdlid Alexander 9 jaar. In 
januari zijn het er wat meer. Achtereenvolgens kunnen Rinus Snelaars, Gerard de Groot 
en Wilfred Promes er een jaartje bij schrijven. 
Van harte gefeliciteerd! 

Damactiviteiten 
De lockdown die vanaf eind november van kracht werd en half december zelfs 
verzwaard werd, heeft het damleven opnieuw grotendeels stil gelegd. Het jeugd-NK 
voor clubteams op 18 december in De Kameleon werd afgelast.  
Ook het jaarlijkse kerst sneldamtoernooi kan niet doorgaan, vandaar dat het bestuur de 
afgelopen week bij u is thuis geweest om weer een kerstsurprise af te geven. De jeugd 
kon op 4 december in de middag nog wel een sinterklaastoernooi afwerken in De 
Kameleon. 
Het online dammen is weer tot leven gekomen, ook leuk maar daar doet slechts een 
deel van de leden aan mee. Kom ook eens kijken. Elke dinsdagavond een virtuele 
clubavond, woensdagmiddag voor de jeugd en vrijdagavond tegen andere clubs. 

Damtrainers gezocht voor onze jeugd 
Helaas geen enkele reactie ontvangen op de vorige oproep, dus hierbij een allerlaatste 
oproep hiervoor: 
We zoeken 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. 

Jan Kok 

Wereldkampioenschap Jeugd in Polen 
In de eerste week van december werd in het Poolse Szklarska Poręba het 
wereldkampioenschap voor de jeugd gespeeld. Er deden twee Haagse jeugddammers 
aan mee. Surya Badal had zich geplaatst bij de welpen (t/m 10 jaar) via een derde plaats 
bij het NK in augustus. En Emre Hageman speelde bij de aspiranten (t/m 16 jaar). 
Emre begon voorspoedig aan het 
toernooi. Hij won van van een Oekraïense 
en Franse deelnemer. Na remises in de 3e 
en 4e ronde tegen twee Russen, werd 
Emre verrast in de 5e ronde. Hij verloor 
door een verrassend dubbel-offer tegen 
een Poolse deelnemer. Daarmee was een 
topklassering verkeken. Emre eindigde 
alsnog op een vijfde plaats, dus dat is nog 
steeds heel erg goed. Het toernooi werd 
gewonnen door de Oekraiener  Andrii 
Blokha met een zeer verrassend 
eindsprint. 
Voor Surya was het zijn eerste 
internationale toernooi en naar 
verwachting was het erg zwaar. Hij 
behaalde twee remises op zijn eerste WK. 

 

Surya ravancheerde  zich bij het sneldammen. Hij behaalde daarbij een mooie score 
van 9 uit 9! Al met al een mooie ervaring voor beide Haagse dammers! 

Sinterklaastoernooi 
Vlak voor de lock-down speelde de jeugd van Damclub Den Haag nog net een 
Sinterklaastoernooi. Het toernooi kon op dinsdagavond al niet meer gespeeld worden, 
daarom werd uitgeweken naar zaterdagmiddag 4 december. Ook oud-jeugdleden Thijs 
en Florian kwamen speciaal nog even langs voor dit toernooi. In totaal waren er twaalf 
deelnemers afgekomen op de ruime hoeveelheid pepernoten en damschijven. 
Emy van den Berg won het toernooi, voor Thijs en Florian, en mocht als eerste een prijs 
uitzoeken. Uiteidnelijk was er natuurlijk prijs voor iedereen, zoals het hoort bij dit feest 

Bloemenkiosk 
Henkie’s Hoekie 
Voor al Uw bloemwerk 

Specialist in biedemeiers 

 

In de Rijnstraat 

Tussen VROM en 

Centraal Station 

070 – 3825507 
 

Agenda 
Za 22 januari, Molenaarsgraaf 
 Waarddammers 2 – Den Haag 
Za 22 januari, Heerhugowaard 
 SNA 3 – Den Haag CT 
 

Colofon 
Hoofdredacteur: G. de Groot. Het 
Nieuws Bulletin verschijnt twee- of 
driewekelijks. Volgend nummer: 1 
februari 2022. Kopij insturen voor 18 
december: 
bulletin@damclubdenhaag.nl  
 

LDG - Den Haag 
H. Tangelder-E. de Jager 0-2 
M. Meijer-Herman Vroom 1-1 
vdr Kwartel- den Engelsman 0-2 
J. Burgerhout-N. Leemberg 1-1 
H. Dekker-Gerard de Groot 0-2 
H. Kreder- van Eenennaam 1-1 
R. v Velzen-H. v Woerkom 2-0 
P. vdn Berg-Bas Baksoellah 2-0 
 

Sinterklaastoernooi 
1. Emy 11 
2. Thijs 10 
3. Florian 9 
4. Alexander 6 42 
5. Jesiah 6 39 
6. Julian 6 35 
7. Aarush 6 34 
8. Rowan 6 29 
9. Felix 5 
10. Dalimir  
 Djediel 3 
12. Antoni 2 
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Benauwde overwinning tegen Leiden 
Het is hollen of (bijna) stilstaan met het eerste. Na de 15-1 overwinning op DES 
Lunteren 3 volgde een zeer benauwde 9-7 zege op het Leids Damgenootschap. 
Het was nog even onzeker of de wedstrijd door zou gaan op 27 november. De 
schakende mede-eigenaren van het Leids Denksportcentrum claimden de 
speelzaal van de dammers als analyseruimte. Het alternatief, de wedstrijd in De 
Kameleon spelen, bleek niet mogelijk. Uiteindelijk mochten we toch in het 
denksportcentrum en mochten we vanaf 13 uur in een rommelhoekje van de 
speelzaal van de schakers spelen. 
Pertap Malahé en Frans Teijn waren afwezig en werden vervangen door 
Herman Vroom (debuut) en Bas Baksoellah. De opstelling van de Leidenaren 
was niet heel verrassend, maar dat werkte vooralsnog niet in het voordeel van 
ons. Alleen Hans den Engelsman kreeg al vanaf de opening groot voordeel. 
André van der Kwartel verdedigde zich echter tot het uiterste. De andere 
partijen waren neutraal. Hans van Woerkom speelde het Drost-offer en Nico 
Leemberg nam een Springer-doorstaat, beiden vanuit een Roozenburg 
opening, maar veel spektakel was er niet. 
Toch was het in een van de meest vlakke partijen waar het eerst een uitslag 
kwam. Edwin de Jager kreeg in het late middenspel een 1-om-3 naar dam 
aangeboden waar duidelijk was dat die dam afgenomen kon worden met een 
doorbraak tegen. Na veel rekenen bleek echter ook die doorbraak dubieus. Na 
de afwikkeling, waarin Hans Tangelder niet de allersterkste voortzetting nam, 
bleek Edwin een gewonnen 6-tegen-6 stand over te hebben. Nico Leemberg 
speelde een degelijke remise tegen Joop Burgerhout, nadat deze de voorpost 
van Nico geneutraliseerd had. Ook Frans van Eenennaam behaalde remise, al 
leek het even dat hij kansen kreeg tegen de voorpost van Hans Kreder. 
Tot die tijd liep Gerard de Groot al een partij lang achter de feiten aan tegen 
Harry Dekker en verkreeg geen enkele kans, integendeel, hij moest afbreken 
om te overleven. Pas in een 7-tegen-7 stand leek het interessant te worden toen 
Gerard een flankaanval op het bord leek te brengen. Het was echter optisch 
bedrog, maar de tegenstander was dermate onder de indruk dat hij in tijdnood 
kwam. De verwarring werd vergroot doordat hij eerst de (licht haperende) klok 
liet doorlopen na een zet. Gerard wees hem wel op de klok, maar twee zetten 
later viel de vlag daadwerkelijk tijdens het uitvoeren van de zet. Een zeer 
gelukkige overwinning voor Gerard, die deed denken aan de partij tegen 020 2 
in de derde ronde, en een drama voor de Leidse tegenspeler. 
Intussen had ook Hans den Engelsman de winst binnen, zodat er een zeer 
ruime 8-2 voorsprong was. De wedstrijd was echter niet gespeeld, want Hans 
van Woerkom kwam niet goed uit de offervariant nadat Rudi van Velzen de 
schijf had teruggegeven. En de stand van beide invallers was zeer dubieus. Bas 
verloor inderdaad nadat zijn klassieke linkervleugel opgerold was door middel 
van een onvolledige Coup Royal. Alle ogen waren toen op Herman Vroom 
gericht, die in een zeer slechte stand was beland nadat zijn sterk ogende partij-
opzet niet het verwachte resultaat leverde. Maurits Meijer profiteerde echter niet 
goed en Herman wist er een licht nadelig dammeneindspel uit te slepen. Daarin 
maakte hij geen fout en wist kundig een punt binnen te halen. 
Met de 9-7 winst én de nederlaag van Haarlem bij Zaanstreek nam Den Haag 
de koppositie over in de 1e klasse B. 
 

Cees van Belle overleden  
Vorige week, 29 december, is Kees van Belle op 73-jarige 
leeftijd overleden. Hij was eind jaren tachtig van de vorige 
eeuw een paar jaar voorzitter van onze vereniging. Kees 
volgde Bram Limburg op en werd op zijn beurt in 1989 
opgevolgd door Jan Kok. Cees verhuisde daarna naar 
Brabant waar hij damde bij Tilburg en Excelsior Den Bosch. 
Op de foto hiernaast doet Cees de eerste zet bij het 
jubileumtoernooi ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan 
van Damclub Den Haag in 2012. Op de foto staan ook de 
andere (oud-)voorzitters Jan Kok, Alfred van Lenthe en 
Gerard de Groot. 
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden op de 
begraafplaats Nieuw Eykenduinen te ‘s-Gravenhage. 

 
 

Hans Tangelder – Edwin de Jager 
LDG – Den Haag, 27 november 2021 

 
Wat moet wit?? 

In deze stand had Edwin met 19-23 de 
stand in brand gezet. Zwart lijkt te dreigen 
met 23-29 34x23 18x38, maar dan volgt de 
tegenactie met 49-43 38x49 31-26 49x21 
26x10. 
Wit speelde daarom koelbloedig 31-26!. 
Edwin reageerde met 13-19, waarop wit, 
nog steeds koelbloedig 49-43 speelde. 
Nu nam zwart wel de 1-om-3 met 23-29 
34x23 18x49 waarop wit 36-31** 49x21 
26x8 nam. Edwin speelde 24-29 en nu 
staat er een dubbele vangstelling klaar. 8-3 
29-33 39x28 9-13 3x20 15x24. 

 
Door het rare witte blokje op rechts heeft 
zwart groot voordeel en won gemakkelijk 
(al is het analytisch toch nog remise!) 
 
** De tempozet 39-34 was hier veel beter 
en direct remise. 


