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Kampioen!!! 
In de laatste ronde deden De Waarddammers nog een serieuze poging om ons 
kampioensfeest te verstoren. Niet omdat ze ons het kampioenschap niet zouden 
gunnen, maar in de eerste plaats om degradatie via de nacompetitie te ontlopen. 
Zodoende was Herman Meyer opgesteld, rating 1270 en in een grijs verleden nog eens 
lid van Den Haag. Op drie van de acht borden waren de polderdammers in het voordeel 
qua rating. Het kon dus best nog wel eens spannend worden. Al was het alleen maar 
omdat Frans van Eenennaam autopech kreeg en op het laatste moment vervangen 
moest worden door Herman Vroom, die als supporter mee reed. 
Dat werd het echter niet echt. Pertap Malahé kwam al snel een schijf voor en nam een 
biertje. Edwin de Jager en Hans den Engelsman hadden zeer vertrouwenwekkende 
standen. Aan de andere borden was niets aan de hand. Edwin opende de score, 
weliswaar met enige bluf. Om een gewonnen stand op het bord te zetten, moest hij een 
remisecombinatie openzetten die zijn tegenstander in tijd nood niet zag. Net zo 
belangrijk was echter dat Hans van Woerkom en Nico Leemberg hun iets sterke 
tegenstanders probleemloos in een foutloze partij op een ruime remise hielden. Dat gold 
ook voor invaller Herman Vroom, die het dit keer eens rustig aan deed. 
Toen daarna Hans den Engelsman zijn positionele voordeel verzilverde was de 
wedstrijd eigenlijk gespeeld, want een 8-8 was voldoende voor het kampioenschap. Dat 
Frans Teijn het net niet bolwerkte tegen Herman Meyer, was geen probleem. En dat 
Pertap Malahé zijn schijf voorsprong niet in partijwinst omzette was al helemaal niet erg, 
want de remise betekende wel het kampioenschap. 
Tot slot liet teamcaptain Gerard de Groot in het eindspel nog twee keer de winst lopen, 
maar dat was al helemaal niet meer relevant. Kampioen! 

Wel en wee 
In april zijn de jarigen: de 10e Julian (13), de 17e Frans van Eenennaam en de 28e  
Hedwig Callender 
Van harte gefeliciteerd allemaal! 

CT sluit af met winst 
Voor het Combinatieteam zit de competitie er weer op. In Heerhugowaard werd in een 
bijna lege school gespeeld tegen vier senioren en vier jeugdspelers. Bas Baksoellah 
was snel klaar met zijn partij tegen Jan Algra en zette het team combinatief op 
voorsprong. Dit duurde niet lang, Radjin Chandarsing, niet helemaal fit, verloor van 
Anthony Maidman. Jeremy Pauwels had weinig moeite met Stef Kuipers en Hedwig 
Callender zou dat ook moeten hebben met Miacha Lansbergen. Bijna won de jongeling, 
maar Hedwig was er als de kippen bij toen hij een remisegaatje zag. Remise werd het 
ook bij Alex Kruyshoop tegen Bert van Leijden, nergens werd het evenwicht verbroken. 
Jan Kok had weinig moeite met Wart Verhagen, waarmee het achtste punt bereikt was.  
Leo van Teijlingen had zich tot matchwinner kunnen kronen, hij zag een goede 
voortzetting in het eindspel, maar niet wat het eindresultaat van de oppositie zou zijn. 
Hij verloor nu van Frans Groot, terwijl het andersom had moeten zijn. Het winnende 
punt kwam nu op naam van Nerin Bisseswar die Sierd van Randen op remise hield. 
Sierd had daarvoor een voortzetting op winst gemist. 

Kampioenschap van Den Haag/ZHDB 
Ook het Haags kampioenschap kan weer een doorstart krijgen, speellokatie zal 
wederom Scheveningen zijn. Door de uitloop van de provinciale competitie zullen vanaf 
april 4 ronden gespeeld worden en medio augustus gaan we weer verder met de laatste 
3 ronden. Er wordt gespeeld in groepen van 8 o.b.v. de rating per 01-01-2022. 
Er kan nog worden ingeschreven t/m vrijdag 15 april bij Jaap van Hal! 

Tweede Openlucht sneldamtoernooi 
Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) wordt op het parkeerterrein van de Kameleon 
het 2e Openluchttoernooi georganiseerd. Binnen wordt van het NK meisjes pupillen 
gespeeld! Inschrijfgeld bedraagt 7,50 en dat is inclusief de lunch! 
Inschrijven kan nog tot 1 mei via een mailtje naar voorzitter@damclubdenhaag.nl 

Bloemenkiosk 

Henkie’s Hoekie 
Voor al Uw bloemwerk 

Specialist in biedemeiers 

 

In de Rijnstraat 
Tussen VROM en 
Centraal Station 
070 – 3825507 

 

Agenda 
Di 12 april, Kameleon 
 Paasdammen 
Za 23 april, Hilversum 
 Hilversum denkt (sneldammen) 
Ma 2 – za 7 mei 
 NK Pupillen 
Do 26-za 28 mei, De Kameleon 
 NK Pupillen meisjes 
Za 28 mei, De Kameleon 
 NK Welpen 
Do 26 mei, De Kameleon 
 Openluchttoernooi 
Za 28 mei, De Kameleon 
 Vriendendamkring Blitz 
Za 11 juni, Utrecht 
 NK Sneldammen 

Colofon 
Hoofdredacteur: G. de Groot. Het 
Nieuws Bulletin verschijnt twee- of 
driewekelijks. Volgend nummer: 3 
mei 2022. Kopij insturen voor 30 
april: bulletin@damclubdenhaag.nl  
 

Waarddammers 2 
       - Den Haag 
A. v Genderen-P. Malahé 1-1 7 
M. Koers -H den Engelsman 0-2 5 
Herman Meyer-Frans Teijn 2-0 6 
Mari Dame-Herman Vroom 1-1 3 
E. de Heer-Gerard de Groot 1-1 8 
D.J. Dekker-Edwin de Jager 0-2 1 
F. Roedolph-H. v Woerkom 1-1 3 
W. Verschoor-N. Leemberg 1-1 2 

SNA 3- DenHaag CT 
S. v Randen-N. Bisseswar 1-1 8 
B. v Leijden-Alex Kruyshoop 1-1 5 
F. Groot-Leo van Teijlingen 2-0 7 
Jan Algra-Bas Baksoellah 0-2 1 
Wart Verhagen-Jan Kok 0-2 6 
A. Maidman-R Chandarsing 2-0 2 
S. Kuipers-Jeremy Pauwels 0-2 3 
M. Lansbergen-H. Callender 1-1 4 

Scheveningen- Den Haag Z2 

R. de Vaal-Alex Kruyshoop 0-2 2 
Jeroen Neve-Hans vd Vijver 2-0 3 
J. Pronk-Bas Baksoellah 0-2 4 
P. Rozenboom-Lv Teijlingen 0-2 1 
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Tweede sluit competitie af in linkerrijtje 
De door de verplichte verlengde winterstop langer durende provinciale competitie zit er ook voor het tweede team op. De 
laatste thuiswedstrijd was tegen MDV 2. De Westlanders kwamen op voorsprong toen Radjin Chandarsing het niet redde 
tegen Ben Gehrke. Niet lang daarna was het gelijk toen Hans van de Vijver van Edwin van der Meer wist te winnen.  Bas 
Baksoellah probeerde ook te winnn, maar Jan Molhoek verdedigde zich taai. Voor Roy Bidesi zat er niet meer dan 
schijfwinst in tegen Stan van der Meer, hij kreeg deze niet verzilverd, 4-4. 
Bij Scheveningen werd de competitie afgesloten. Beide teams bleken de opstelling wat gehusseld te hebben, zodat er toch 
vier gelijkwaardige partijen uit de koker kwamen. Leo van Teijlingen opende de score door Piet Rozenboom met een 
doorbraakcombinatie te verrassen. Alex Kruyshoop had het moeilijk tegen Ron de Vaal, maar in het eindspel werden de 
bordjes verhangen toen ook hij combineerde naar de overkant. De gastheren deden wat terug na een dure doorbraak van 
Jeroen Neve tegen Hans van de Vijver. Hans kon er geen remise meer uitslepen. Bas Baksoellah werd matchwinner tegen 
Johan Pronk met een overwinning, al had hij dit keer aanmerkelijk minder zetten nodig dan in de heenwedstrijd, toen hij 
voor de 4-4 zorgde 

Kampioensfeest 
Op de slotdag van de nationale competitie was het dubbel feest. Het eerste team werd kampioen in de Eerste Klasse B 
door in Bleskensgraaf tegen De Waarddammers 2 onverwacht eenvoudig te winnen. Terwijl 8-8 voldoende was, werd met 
9-7 gewonnen. Later bleek concurrent Haarlem in Leiden verloren te hebben, en was eigenlijk de hele slotwedstrijd 
overbodig. 
Reden voor een feestje en dat werd gecombineerd met een viering van het 105-jarig bestaan van onze vereniging. De 
feestvreugde werd verder verhoogd doordat het tweede team met een overwinning uit Heerhugowaard terugkeerde. De 
familie Bidesi had voor de gehele club een overvloedige Surinaamse maaltijd verzorgd, waar iedereen van genoot. Soep 
vooraf, een hoofdgerecht met kip, rijst of noedels, en ijs toe. Prima verzorgd. 
Een groot deel van de leden, van wie velen ook met partner, was aanwezig, onder wie ook onze lange-afstands-lid Hein 
van Dee. Daarnaast waren de leden van De Hofstad Dammers die in het combinatieteam gespeeld hadden ook van de 
partij. We waren te gast in De Kameleon waar André op vertrouwde wijze voor iedereen de drankjes verzorgde. 
 

  
 

Frans Groot – Leo van Teijlingen 
SNA 3 – Den Haag CT, 2-4-2022 

 
30-25? 20-24? 

Na 30-25? had Leo zeer verrassend 
kunnen winnen met 18-23. Er volgt dan 
25x14 23x21 14x23 en dan 12-18 
23x1217x8.  
Deze 2 om 2 stand is dubbele oppositie 
voor zwart. En als wit de oppositie wil 
omzeilen is zwart veel eerder op dam. 
Speel dit na! 
 
 

Leo van Teijlingen - Piet Rozenboom 
Scheveningen-Den Haag Z1, 4-4-22 

 
20-25? 

Na 20-25? combineerde Leo naar een 
doorbraak: 38-33 25x34 33-29 24x33 43-
39 34x43 48x8! en zwart gaf op. 

Zomertoernooien 
Baarn Open2022  22 t/m 25 juni  
Rotterdam Open 11 t/m 15 juli  
Damweek Heerenveen 11 t/m 15 juli  
Nijmegen Open 24 t/m 30 jul 
 

Frans v Eenennaam – Nico Leemberg 
Bram Limburgbokaal, 5-4-2022 

 
43-39? 

Na 43-39? forceerde Nico schijfwinst met 
17-21!. Er dreigt natuurlijk 17-21 en op 31-
27 volgt 11-17 22x11 16x7 27x16 7-11 
16x7 8-12 7x18 13x35. 
 

Brunssum Open 5 t/m 13 augustus 
Hoogeveen Open 15 t/m 20 augustus 
Heerhugowaard Open 16 t/m 23 juli  
Damweek Hijken 16 t/m 21 oktober 
Kroegdamtoernooi Leiden 4 september 

 


