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Zilver voor Felix van der Meer op NK Sneldammen 
In bijna alle categorieën had DC Den Haag deelnemers op het NK Sneldammen in 
Apeldoorn. Jeroen Kos bereikte na de halve finale nog net de B-finale in categorie A, 
maar kon hierin geen potten breken. Frans Teijn kwam een paar weerstandspunten 
tekort voor de B-finale in categorie B maar hij kon in de C-fnale weinig uitrichten. Leo 
van Teijlingen was op de juiste momenten in de voorronde niet scherp genoeg en kwam 
niet verder dan de B-finale, waarin hij in de middenmoot eindigde. 
Bij de junioren werd meteen een finale gespeeld. Emre Hageman begon goed maar kon 
de reeks niet voortzetten. Meer dan een vijfde plaats zat er niet in. Surya Badal en Julian 
Sonnenberg kwamen bij de pupillen nog tekort en eindigden onderaan de C-finale.  
Bij de welpen meteen een finale, met drie jeugdspelers van DC Den Haag. Antoni 
Cinciruk eindigde onderaan en Alexander Glogowski in de middenmoot 
Felix van der Meer deed tot bijna het laatst mee om de titel. Uiteindelijk werd hij tweede! 
Een hele knappe prestatie van Felix die pas sinds november op de club damt. (AK) 

Haagse Dam3daagse krijgt een vervolg 
De Haagse Dam3daagse in De Kameleon krijgt ongetwijfeld volgend jaar een derde 
editie. Ook dit jaar waren de diverse onderdelen stuk voor stuk een succes. Het 
Nederlands kampioenschap voor pupillen meisjes liep net in mineur af voor Emy van 
den Berg. De dertienjarige local hero had aan remise genoeg maar moest toch nog de 
derde plaats aan Wageningse Marlijn Moene laten waardoor ze net plaatsing voor EK 
en WK jeugd mist. Kampioene werd Sasha Chumachenko (Eindhoven) die in de 
barrage titelverdedigster Yulia Bintsarovska (Kampen) versloeg. 
Wel successen voor DC Den Haag-welpen. Noa van Kooten werd bij de meisjes tweede 
na Chantal van Santen (Hoogeveen) en Alexander Glogowski mocht na Josef Zhang 
(Hoogeveen) en Dieter Terlouw (Hoornaar) uit handen van niemand minder dan oud-
wereldkampioen en voormalige Hagenaar Ton Sijbrands het brons in ontvangst nemen. 
Felix van der Meer werd vierde en Antoni Cinciruk zevende. 

THOpenlucht sneldamtoernooi 
Het THOpenlucht sneldamtoernooi op de openingsdag van de Driedaagse werd 
gewonnen door vijfvoudig Nederlandse kampioen Kees Thijssen. De grootmeester bleef 
Hagenaars Jeroen Kos en Talha Majeed voor. Het open Haags 
huisdamkampioenschap werd een prooi voor Limburger (!) Jo Hollands. 

Vriendendamkring 
Op de slotdag stond het nu echt allerlaatste bijeenkomst van de voormalige De 

Vriendendamkring op het programma. Deze Haagse damsociëteit was in de periode 
1967-1987 een begrip. Vrijwel alle damgroten der aarde bezochten de voormalige 
groentezaak van Arie Jacob en Corry Storm in de Haagse Rembrandtstraat 7, die voor 

voor velen ook een soort van huiskamer was. Nu volgde er een allerlaatste reünie-
bliksemsneldamtoernooi ter nagedachtenis van Arie Jacob, met zijn weduwe Corry als 
eregaste. Bovendien was oud-wereldkampioen Ton Sijbrands ook nu weer 
belangeloos bereid om een kloksimultaan tegen zes 
tegenstanders te geven. Voor de maestro was het na 
2019 weer zijn eerste live-optreden. Hij bleek het 
dammen bepaald niet verleerd. In weldadige stijl zette 
hij Arie Storm jr., Victor Foss, Piet Rozenboom, Jan-
Marten van der Reest en Bonne Douma van het bord 
en moest alleen aan Leidschendammer Wim 
Bremmer, de speler met de hoogste rating, een punt 
afstaan. Oud-Hagenaar Sijbrands (hij werd in de 
jaren zeventig vijf keer landskampioen met de 
toenmalige topclub RDG) toonde zich met dit 
resultaat dik tevreden, want hij was tevoren uitgegaan 
van een winstpercentage van 75. Ondanks zijn 72 
jaar bleef hij na afloop onvermoeibaar nog lang 
analyseren waarbij zich de mooiste varianten op het 
dambord openbaarden. 

 
Pertap met oud-teamgenoot  

Ton Sijbrands 
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In de Rijnstraat 
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Centraal Station 
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Agenda 
Di 5 juli, Kameleon 
 Prijsuitreiking jeugdcompetitie 
Di 12 juli, Kameleon 
 Laatste speelronde onderlinge 
Di 19 juli, Kameleon 
 Start nieuwe onderlinge 
Wo 22 t/m 25 juni, Baarn, 
 Baarn Open 2022 
Ma 11 t/m 15 juli, Rotterdam 
 Rotterdam Open 
Ma 11 t/m 15 juli, Heerenveen 
 Damweek Heerenveen 
Za 16 t/m 23 juli, Heerhugowaard 
 Heerhugowaard Open 
Zo 24 t/m 30 jul, Nijmegen 
 Nijmegen Open 
Do 5 t/m 13 augustus, Brunssum 
 Brunssum Open 
Zo 15 t/m 20 augustus, Hoogeveen 
 Hoogeveen Open 
Za 4 september, Leiden 
 Kroegdamtoernooi  

Colofon 
Hoofdredacteur: G. de Groot. Het 
Nieuws Bulletin verschijnt twee- of 
driewekelijks. Volgend nummer: 5 
juli 2022. Kopij insturen voor 30 april: 
bulletin@damclubdenhaag.nl  
 
 

Welkom 
De afgelopen weken hebben we 
een aantal nieuwe dammers 
mogen begroeten bij Damclub 
Den Haag. 
 
We wensen Bé Eggens, Patrick 
Stork, Radjes Balkaran en 
Marlon Mangroe veel damplezier 
toe bij hun nieuwe vereniging. 
 
Bé woont al jaren in Den Haag, 
maar damde op zaterdag bij 
HDC Hoogeveen. De laatste drie 
zijn afkomstig van CCR uit 
Rotterdam. Deze vereniging 
heeft de Corona-crisis helaas 
niet overleefd. 
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Verrassend 
Het bliksemsneldamtoernooi (3 min. + 3 sec. per speler per partij) werd verrassend maar verdiend een prooi voor Nijkerker 
Jan van de Veen. Hij won 12 partijen en remiseerde alleen met zijn concurrent-op-afstand Peter van der Stap en met Krijn 
Toet. Uit handen van Corry Storm ontving hij de kolossale Arie Jacob Storm Cup. Van de Veen zegde toe dat de naam 
Storm blijft voortleven in de vorm van een wisselbokaal voor de reeks van Grand Prix-toernooien die op stapel staan. 
Maassluizer Peter van der Stap eindigde op vier punten afstand als tweede. Hij was tevens de beste Vriendendammer en 
werd daarvoor beloond met het even lijvige als fraaie Dammen als Cultureel Erfgoed van Hans van der Nap. Frans van 
Eenennaam kwam net een punt tekort voor het brons maar was als nummer vijf wel de beste Hagenaar. Waarna er nog 
vele herinneringen zijn opgehaald en anekdotes uitgewisseld. (tekst: Fred Ivens) 
 

  
Links de top-3 bij het NK Welpen en rechts de deelnemers aan het NK Pupillen Meisjes. 

Nationale competitie 
De indeling is bekend. Het eerste speelt in de Hoofdklasse B met CEMA/De Vaste Zet (Geleen), Dammers Uit Oost 
(Doetinchem), DIOS/Eureka (Brunssum), VBI Huissen 2, Gooi & Eemland (Bunschoten), Heijmans Excelsior (Den Bosch),   
Lent, Ons Genoegen Utrecht, RDC Rijnsburg, Samen Sterk (Hazerwoude) en WSDV 2 (Wageningen). 
Het tweede (combinatieteam met De Hofstad Dammers) speelt weer in de Tweede Klasse C en treft daar Zaanstreek 2,   
De Hofstad Dammers, DEZ Reeuwijk, DOS Delft, Haarlemse Damclub 2, IJmuiden / HDC CT, RDC Rijnsburg 2, Samen 
Sterk 2, Scheveningen en SNA 2 (Heerhugowaard) 

Fragmenten 
Nico Leemberg – Gerard de Groot 
Bram Limburg bokaal, 10-5-2022 

 
22-18? 

In deze stand had wit een zet eerder met 
28-22 geprobeerd uit de omsingeling te 
komen, maar dat loopt niet goed af. Op het 
logisch 22-18 vervolgde Gerard 
verrassend met 36-41, en na 18x20 14x43 
stond een mooie eindstand op het bord met 
zwarte schijven op 41 en 43, waarmee 
zwart altijd één dam haalt. 
In de diagramstand is 33-28 aangewezen, 
maar dan gaar de voorpost op 22 verloren. 

Harry Zandvliet – Radjin Chandarsing 
Bram Limburg bokaal, 10-5-2022 

 
13-18? 

Radjin speelde hier 13-18? waarna Harry 
vrij snel won met de doorbraak 23-19 
24x13 29-23 18x29 33x15. 
In de diagramstand is 30-35! een hele 
ruime remise want op 39-34 volgt 13-18 
met de dreiging 20-25 29x20 18x40 en als 
wit 34-30 doet volgt natuurlijk 17-21 

Bas Baksoellah – Pertap Malahé 
Bram Limburg bopaal, 24-5-2022 

 
37-32? 

37-32 lijkt een leuke zet. De 1-om-2 met 
23-28 mag natuurlijk niet, en als zwart 30-
35 doet, ruilt wit met 34-29 en 33-28. 
Maar zwart wachtte gewoon tot wit vast zou 
lopen: 9-13 41-37 5-10 en nu heeft wit geen 
goede zet meer. Op 37-31 volgt 21-26 en 
op 49-44 volgt 23-28 . In de partij volgde 
33-29 en nu schijfwinst door 23-28 32x23 
27-32! 38x27 21x41. 
 

 
  


