
P A R T I J F R A G M E N T E N Tempi: + = voordeel voor wit; - = voordeel voor zwart)

L A N D E L I J K

De Hofstad Dammers - IJmuiden Zaanstreek CT

Het beloofde een spannende 1 februari te worden voor De Hofstad Dammers. De spanning leek op het eerste gezicht niet te maken te hebben met de eigen wedstrijd tegen IJmuiden 
Zaanstreek CT, maar met de wedstrijd tussen de naaste twee concurrenten, die tegen elkaar moesten spelen. In Rotterdam werd de wedstrijd Constant Charlois 3 tegen Samen Sterk 2 
gespeeld. Als Samen Sterk 2 deze wedstrijd won, dan zou het team van De Hofstad Dammers, bij winst op IJmuiden, al voor de laatste wedstrijd van het seizoen kampioen kunnen 
worden. De spanning werd helaas toch wat groter want IJmuiden vond het, volgens één speler van hun team, voor De Hofstad Dammers leuk dat zij met twee sterkere spelers kwamen. 
Dat bleken Paul Sier (1303) en Ramon Sakidin (1184) te zijn. Mijn eerste gedachte was: 'Daar gaan we weer', maar dat viel eigenlijk wel mee, want nu blijkt dat de teamrating van DHD'ers 
toch nog 1.753 hoge was, waarbij alleen Frans van de Velde te maken had met een op papier sterkere tegenstander. Het team van DHD'ers zag er anders uit dan de oorspronkelijke 
opstelling, omdat Jaap van Hal en Harold Jagram hebben geruild, zodat Harold het Combinatieteam kon aanvullen tot 10 man. Daarnaast had Gerard Peroti aan Frans van de Velde 
gevraagd om aan een ander bord te mogen zitten en dat bleek voor hem dus een goede ruil!
De partijen gingen lange tijd gelijk op, maar toen drie partijen waren geëindigd, stond er een mooie tussenstand voor DHD'ers op het bord. Hans Jacobsen (+140) zat tegenover de 

topscorer van de Tweede Klasse na 8 ronden, Jan-Maarten Koorn (14 punten uit 8 partijen zonder verliespartij). Misschien gaf dat enige spanning, want bij de 22e zet vergat Jan-Maarten 

de zetcontrole en had Hans wel een heel eenvoudige 2 om 2 met doorbraak of schijfwinst. Hans liet deze kans niet glippen en maakte, na een grote ruil van Jan-Maarten (zie diagram), de 

partij eenvoudig af. Stand 2-0. Jaap van Hal (+349) had de grootste voordeel qua rating en zag zijn tegenstander, Cees Staal, twee keer met zijn hand naar de verkeerde schijf gaan. Hij 

dacht nog enige tijd lang na en deed de zet toch. Jaap keek goed wat er over bleef en nam de combinatie (zie diagram). Cees had een rekenfout gemaakt en verloor daardoor een schijf. 

Toen hij ook nog eens vastgezet werd en als gevolg daarvan nog een schijf verloor gaf hij op. Stand 4-0. Hugo Simons (+106) zat tegenover Max Doornbosch, die het lange tijd goed vol 

hield, hoewel hij wel lastig kwam te staan met een schijf op het kerkhof. Deze werd later echter door Hugo weggeruild. Hugo had wel licht voordeel, maar dat was onvoldoende voor winst, 

totdat Max een foutje maakte (zie diagram). Max gaf op voordat het zetje was uitgevoerd zodat de stand 6-0 werd.

In de partij tussen Jetse (+261) en Vince van der Wiele kwam Vince iets beter te staan omdat Jetse na een ruil van Vince een vooruitgeschoven post kreeg. Vince kon de schijf niet winnen, 

maar had misschien voordeel uit de situatie kunnen halen. Hij ruilde de schijf weg waardoor het voor Jetse makkelijker werd. Daarna draaide de partij om en kwam Jetse zelfs gewonnen te 

staan (zie diagram). Vince kreeg nog een kans op remise en pakte deze. Stand 7-1. Jack Mondt (+344) draait een goed seizoen en liet dat ook deze dag zien. Hans Knobbe maakte het 

hem niet gemakkelijk tot de 38e zet. Vergat Hans ook de zetcontrole, want ook Jack kon een 2 om 2 met doorbraak nemen. Het teruggooien leverde een schijf op. De voorposten van Jack 

werden weggeruild, maar de schijf voordeel leverde wel winst op. Stand 9-1. Krijn Toet (+66) zat onverwachts tegen een sterke tegenstander, Ramon Sakidin, kon wel een voorsprong in 

tempi verkrijgen, maar geen voordeel in de stand. Het leek er even op, maar zat er toch niet in (zie diagram). Flits moet er langer over 'nadenken' om er toch weer een gelijke stand in te 

zien. Stand 10-2. Na 6 uitslagen was er al een punt binnen.

Bonne Douma (+292) speelde tegen Geert van der Loo, die al snel in de aanval ging. Geert nam twee keer een voorpost in, maar die werden weggeruild. Bonne verkreeg daardoor iets 

voordeel in tempi. Bonne kreeg een schijf voordeel, maar dat deed Geert om door te kunnen lopen. De partij liep remise waardoor beide punten binnen waren: 11-3. Gerard Peroti (+218) 

zat door de ruil met Frans van de Velde nu tegenover Klaas de Krijger. Beide spelers zetten hun stand klaar om naar het kerkhof af te ruilen of om met een 2 om 2 uit de opsluiting te 

komen. Daar had Klaas de Krijger goed gebruik van kunnen maken door Gerard helemaal vast te zetten, maar deed hij dat niet (zie diagram). Daarna kwam Gerard langzamerhand steeds 

beter te staan hoewel zijn linkervleugel opgesloten werd. Klaas kreeg in de moeilijke stand nog een kansje, maar pakte deze niet. Hij ruilde om meer ruimte te maken, maar had juist door 

moeten gaan met de opsluiting. Door de ruil kreeg Gerard de kans om zijn rechtervleugel met schijfwinst uit te dunnen en de partij te winnen. Stand 13-3. Frans van de Velde (-/-192) 

speelde een mooie partij tegen Paul Sier, die bij de opgave van de opstelling aan de bond niet te vinden was. Dat heeft de bond later aangepast. Frans hield de stand in evenwicht, maar 

kreeg steeds meer achterstand in tempi, dat zelfs opliep naar 10. Juist dat nadeel had hij in partijvoordeel kunnen omzetten als hij klassiek was gaan spelen (zie diagram). Frans deed dat 

niet en enkele zetten later maakte hij het weer niet klassiek waardoor het voordeel verdween. Paul gaf het voordeel weer terug en had het geluk dat Frans achter een schijf liep. Paul nam 

een plakker en won de partij. Stand 13-5. Deze keer was het Dion van Bommel (+169), die als laatste klaar was. Hij speelde tegen Nicole Schouten en kon haar op haar linkervleugel 

vastzetten, maar verkoos een terugruil waardoor hij geen (licht) voordeel pakte. Enkele zetten later ging hij alsnog naar hetzelfde veld, maar toen was de stand anders. Daarna verkreeg 

Nicole te veel randschijven en Dion controle over de middellijn. Daardoor kreeg Dion steeds meer voordeel, zeker toen Nicole onnodig een schijf gaf. Vermoedelijk dacht ze deze terug te 

kunnen winnen. Nicole brak ten koste van nog een schijf door, maar haalde dam op het verkeerde veld. Dion zag twee keer de winnende zet niet, maar won nog een schijf en daarmee de 

partij: 15-5. 

Na afloop van de wedstrijd stond er op internet nog niets over de wedstrijd Constant Charlois 3 - Samen Sterk 2. Thuis gekomen bleek dat Samen Sterk 2 een grote voorsprong 

had opgebouwd, 9-3, maar nog een tijd moest wachten op de overwinning, die wel kwam. Het team van De Hofstad Dammers is na de ov erwinning van Samen Sterk 2 met een 

overwinning op DOS in Delft kampioen voor de laatste ronde. Een gelijkspel geeft nog onzekerheid. 



,

Stand 2-0 Stand 4-0

,

Stand 6-0 Stand 7-1

Uit: Hans - Jan Maarten Koorn 2-0 

21-26 ? 

Tempi: -/- 3 na 35. 39-33.

Wit heeft een schijf meer.

Partij:

35. .........., 21-26; 36. 27-22, 18x27; 

37. 32x12, 23x32; 38. 38x27, 24-30; 

39. 25x34, 13-18; 40. 12x23, 19x30; 

41. 35x24, 20x29; 42. 40-34, 29x40; 

43. 45x34. 

Uit: Jaap - Cees Staal 2-0 

11-17 ?

Zwart denkt dat na het zetje de schijf met 

20-24 terug gewonnen kan worden.

Tempi: 0 na 18. 43-39. 

Partij:

18. .........., 11-17; 19. 27-21, 16x27; 

20. 32x12, 23x41; 21. 12x23, 19x28; 

22. 46x37, 20-24; 23. 33x22, 13-19; 

24. 34-30. 

Uit: Max Doornbosch - Hugo 0-2

33-29 ? Positioneel.

Tempi: -/- 5 na 42. 15-20.

Partij:

43. 33-29, 23-28; 44. 38-32, 28-33; 

45. 29x38; en wit geeft op.

Uit: Vince van der Wiele - Jetse 1-1

7-12 ? Positioneel 
Zwart heeft een sterkere voortzetting.

Tempi: 0 na 47. 41-37.

Partij:

47. ..........., 07-12; 48. 38-32, 13-19; 

49. 32x23, 19x28; 50. 31-26, 12-17; 

51. 36-31, 17-22; 52. 26x17, 22x11; 

53. 31-27, 11-16; remise.

Flits:

47. ........., 13-19; 48. 38-32, 19-23; 

49. 31-27, 21-26; 50. 37-31, 26x37; 

51. 32x41, 28-33; met winst voor zwart. 



,

Stand 9-1 Stand 10-2

,

Stand 11-3 Stand 13-3

Uit: Hans Knobbe - Jack 0-2

21-16 ??? 

Tempi: + 2 na 37. 2-7.

Partij:

38. 21-16, 18-22; 39. 28x17, 23-29; 

40. 34x23, 19x37; 41. 39-33, 24-29; 

42. 33x24, 20x29; 43. 38-32, 37x28. 

Uit: Geert van der Loo - Bonne 1-1

32-37 ? 

Gokken op een gelukje?

Stand na 54. 10-14. 

Witte dam op 14 en zwarte dam op 32.

Partij:

54. ........., 32-37; 55. 14-25, 23-29; 

56. 25-39, remise! 

Zwart kan beter met 32-27 de schijven op 

23 en 28 verdedigen, maar kan niet winnen.

Uit: Ramon Sakidin - Krijn 1-1

Wat speelt zwart ?

Tempi: -/- 8 na 47. 43-39.

Zwart speelt 30-34 en geeft daarmee wit 
meer speelruimte. Als hij dit niet doet, dan 
ruilt wit af met 45-40.
Flits:
47. .........., 13-19; 48. 45-40, 35x44; 
49. 39x50, 30-35; 50. 50-45, 19-24; 
51. 33-28, 23-29; 52. 38-33, 29x38; 
53. 32x43. 

Uit: Gerard - Klaas de Krijger 2-0 

24-29 ? Positioneel.

Zwart heeft een sterkere zet.

Tempi: -/- 3 na 19. 40-34.

24-29 is logisch om een opsluiting te 

voorkomen, maar zwart kan op de andere 

vleugel een sterkere opsluiting innemen. 

Na 12-17, mag namelijk 27-22 niet 

vanwege 21-27.

Flits:

19. .........., 12-17; 20. 34-29, 23x34; 

21. 39x30, 17-22; 22. 28x17, 11x22; 

23. 50-44, 24-29; 24. 33x24, 20x29; met 

een winnende stand voor zwart. 

Uit: Frans - Paul Sier 0-2 Uit: Dion - Nicole Schouten 2-0



Stand 13-5 Eindstand 15-5

Uit: Frans - Paul Sier 0-2

34-30 ? Positioneel.

Wit heeft een sterkere voortzetting.

Tempi: -/- 10 na 38. 11-17.

Flits:
39. 33-28, 13-18; 40. 28-22, 17x28; 
41. 38-33, 25-30; 42. 33x13, 19x08; 
43. 34x25, 23-28; 44. 32x23, 21x41; 
45. 47x36 
of:
39. 33-28, 24-29; 40. 47-41, 29x40; 
41. 35x44, 13-18; 42. 38-33, 17-22; 
43. 28x17, 21x12; 44. 41-36. 

Uit: Dion - Nicole Schouten 2-0

1-23 ?

Wit kan de partij direct winnen!

Stand na 67. 43-49.

Witte dam op 1 en zwarte dam op 49.

Flits:
68. 26-21, 49x16; 69. 01-07, 16x30; 
70. 35x24. 

Uit: Nerin - Marcel van der Most 0-2

32-27 ? Damblindheid ?

Tempi: -/- 1 na 18. 12-18.

Wit dreigt een schijf te verliezen, maar kan 
dit nog eenvoudig voorkomen:
Flits:
19. 39-34, 07-12;  20. 34-29, 23x34;  
21. 40x29, 09-14;  22. 32-28, 11-17;  
23. 35-30, 04-09;  24. 28-23, 06-11;  
25. 31-27. 

Uit: Rien Visser - Harold Jagram 0-2

1-23 ??? Positioneel.

Stand na 61. 27-22.

Zwarte dam op 1.

Zwart geeft de winst weg, maar wit pakt de 
kans niet.
Partij:
61. ........., 01-23; 62. 39-34, 40x29; 
63. 17-11, 29-33. 
Flits:
61. ........., 01-23; 62. 17-11, 23-29; 
63. 11-06, 29-01; 64. 39-34, 40x29; 
65. 22-18, 01x23; 66. 06-01. 
Zwart kan beter een tweede dam halen!

CT verliest in Alblasserdam (bron: site van DC Den Haag)

Een gehavend Combinatieteam moest naar Alblasserdam, dus het was zaak de schade beperkt te houden. Nerin Bisseswar opende op een negatieve manier de score. Hij dacht af te 
ruilen maar moest twee schijven slaan, waarna Marcel van der Most ook nog eens naar dam kon slaan. Alex Kruyshoop trok de stand gelijk door combinatief Ruben Groenendijk te 
verslaan. Hierna ging het faliekant mis. Sanjay Dhauntal speelde na twee jaar weer mee in de competitie. Helaas redde hij het niet tegen Yoshua van der Most. Ook Rob Dhoen trof het 
niet met Aat Verhaar als tegenstander, deze bleek een maatje te groot. Toen ook de niet geheel fitte Rinus Snellaars moest capituleren tegen Dylan Jongeneel was 8-2. Hedwig Callender 
kwam tegen Jaap van der Dussen niet verder dan remise. Dit zat er voor Radjin Chandarsing ook in, maar hij haalde op het verkeerde veld dam en Wim IJsselstein haalde beide punten 
binnen. De doorbraak die Pertap Malahé tegen Mijndert Verkaik nam bleek kamikaze. De drie schijven die het kostte, leverde in het eindspel een verloren vier-om-een op. Harold Jagram 
verdubbelde het aantal winstpartijen door Rien Visser te verslaan. Oedebhaan Dihal keek al snel tegen een vijandelijke dam aan, maar dit koste Remco Korteland een schijf en de dam 
had nagenoeg geen bewegingsvrijheid. Of het ergens gewonnen is geweest, laten we graag over aan de experts, maar Oedebhaan wist er nog een punt uit te slepen, zodat de eindstrand 
14-6 werd. De competitie wordt afgesloten met twee wedstrijden tegen teams van HDC, op 15 februari komt het nog puntloze HDC 3 op bezoek en twee weken later gaat het CT bij en 
tegen HDC 2 spelen.


