
Nieuwsbrief 29 september 2013, nummer 462       Redactie: Jaap van Hal 
 
Provinciale competitie ZHDB; Eerste klasse 
Op donderdag 26 september was het de beurt aan het tweede om de eerste (thuis)wedstrijd van het seizoen te spelen. Het sterke team van vorig 
jaar, Velo, met Martijn van IJzendoorn is gepromoveerd en nu is voor dat team een ander, op papier zwakker, team gekomen. Constant Charlois 
2 is gepromoveerd uit de tweede klasse naar de eerste klasse. Het verschil in rating (teamtotaal) was 632 (= 5721 - 5089) in het voordeel van de 
Hofstad Dammers. In het eerste gedeelte van de avond kwam dit voordeel ook op de borden te staan, want Ben Hoogland (bord 6) en Wim 
Stoker (bord 4) kwamen in het begin al een schijf voordeel. Met verder gelijke standen op de borden leek de winst aanstaande. Echter, met de 
dubbele lokzet begonnen de kansen te keren. In de partij tussen Gerard Peroti en Roland Wongsosetro voerde Roland een zetje uit, die niet 
goed leek. Gerard kon daarna voordeel pakken en zei dat het op een lokzet leek (hij had het dus eerst niet gezien). Echter, wat op het bord 
overbleef was weer in het voordeel van Roland, want hij kon met een 2 om 3 naar dam. De eerste partij, die eindigde, was de partij tussen 
Ravindrepersad Dihal en Piet de Regt (bord 3): remise; 1-1. Oedebhaan speelde tegen Marijn van Drunen (bord 5) en had een remisestand op 
bord. Oedebhaan moest met de dam slaan en mocht deze niet los zetten. Helaas zag hij dat niet en werd zijn dam van bord geslagen: 1-3. Wim 
Stoker had een schijf voordeel, maar kwam positioneel slecht te staan. Eerst kon hij een schijfverlies nog voorkomen, maar dat maakte de stand 
er niet beter op. Een andere schijf ging verloren en daarmee ook de partij: 1-5. Harold Jagram, deed aan het eerste bord tegen Nirain Ghoerai, 
daar nog een schepje bij op door ook te verliezen; 1-7. Daarna was er niets meer te redden en speelden Ben Hoogland en Gerard Peroti remise: 
3-9. In plaats van een reguliere overwinning werd er behoorlijk verloren, waarbij drie spelers van Constant Charlois 2 een melding in het blauw 
kregen. Het wordt DOS Delft op deze manier wel makkelijk gemaakt om kampioen te worden of kan het tij nog worden gekeerd. 
De volgende wedstrijd is ook thuis, maar dan tegen Scheveningen 1, op 17 oktober. 
 
Haagse damjeugd 
Er wordt op diverse scholen weer damles gegeven. Op maandag 23 september was Pertap Malahe (damclub Den Haag) op de Prof Dr 
Annemaschool aan de Berensteinlaan, waar hij 10 lessen geeft. Op vrijdag geeft Piet Rozenboom, ondersteunt door leden van damclub 
Scheveningen les op de Leeuwerikhoeve in de wijk Mariahoeve. Damclub Scheveningen zal verder les geven bij De Meerpaal en vanaf 
afgelopen donderdagmiddag geven Piet Rozenboom en Jaap van Hal weer les op de Willem de Zwijgerschool. Piet en Jaap kregen een lijstje 
van Wijnand Post (leraar) met 8 namen. Er waren echter 12 kinderen aanwezig, waarbij er twee van de lijst ontbraken. Een goed begin dus. 

Statutair : Damvereniging HDC ODB (binnenkort officieel: De Hofstad Dammers) 
Stamboom :  
* DIO (22-3-1906) - RDG/DIO (29-5-1989) - Haeghe Z (1-6-2006) - ODB Haeghe Z (1-7-2006) 
* ODB (30-1-1923) - ODB/HDC (13-2-1956) - ODB/GONA (3-12-1970) - GONA/TAMUVONA (1-1-1980) 
  ODB (30-1-1988) - ODB/HaeghePV (1-5-1994) - ODB/HPV - RDG/DIO (29-6-2006) ; ODB Haeghe Z  
   (1-7-2007) - ODB (1-4-2009) 
* RDG (31-3-1924) - RDG/DIO (29-5-1989) - Haeghe Z (1-6-2006) - ODB Haeghe Z (1-7-2006) 
 
Gespeeld wordt op donderdag vanaf 19.30 uur in het Ontmoetingscentrum Morgenstond,  

1e Eeldepad 3a, 2541 JG 's-Gravenhage. 

Site: www.odb.damt.nl. Telefoonnummer damclub: 06-17.37.28.23. Mail: jaapvanhal@casema.nl 



 UITSLAGEN VAN 26 SEPTEMBER 2013; RONDE 16 De Hofstad Dammers

Bonne Douma - Jetse Veenstra 2 - 0 Aanwezig: Uiterlijk 19.45 uur.

Dion van Bommel - Frans Teijn 0 - 2 Indeling: Uiterlijk 20.00 uur.

T Hans Jacobsen - Krijn Toet 1 - 1

Afbellen bij Jaap: 06-17.37.28.23

Of: jaapvanhal@casema.nl

T = tweede partij

Stand voor het kampioenschap; damseizoen 2013-2014

Naam speler Groep

Rating 

1 juli AW Gew. Rem. Verl.

Punten 

voor

Punten 

tegen

Eigen 

moyen

Tegen 

moy.

Totaal 

moy. Wit Zwart

Aantal 

vrij

Vorige 

plaats

Beurt 

vrij

1 Frans van de Velde A 1147 5 4 1 0 9 - 1 1800 1078 1439 3 2 1 1

2 Krijn Toet A 1252 12 7 3 2 17 - 7 1417 1202 1309 6 6 0 2 12

3 Dion van Bommel A 1025 2 2 0 0 4 - 0 2000 538 1269 1 1 0 10 2

4 Hans Jacobsen A 1112 14 7 5 2 19 - 9 1357 1153 1255 8 6 0 3 5

5 Roel Langbroek A 1026 6 3 3 0 9 - 3 1500 984 1242 3 3 0 4 1

6 Jaap van Hal A 1058 10 5 4 1 14 - 6 1400 981 1191 5 5 4 5

7 Bonne Douma A 1025 10 5 2 3 12 - 8 1200 1147 1174 5 5 0 6 6

8 Frans Teijn A 1084 13 4 6 3 14 - 12 1077 1051 1064 6 7 1 7

9 Piet Rozenboom B 993 6 2 3 1 7 - 5 1167 948 1058 3 3 1 8

10 Wim Stoker B 980 12 4 3 5 11 - 13 917 1084 1000 5 7 1 9

11 Gerard Peroti B 941 14 5 4 5 14 - 14 1000 873 936 8 6 1 12

12 Jetse Veenstra A 1041 13 2 7 4 11 - 15 846 1022 934 6 7 0 11 8

13 Biswanand Rambaran B 747 7 2 2 3 6 - 8 857 988 923 4 3 0 13 10

14 Ben Hoogland B 932 10 3 2 5 8 - 12 800 1016 908 5 5 0 14 4

15 Harold Jagram A 1030 8 1 4 3 6 - 10 750 982 866 4 4 0 15 9

16 Bas Baksoellah B 1024 10 3 1 6 7 - 13 700 940 820 5 5 1 16

17 Hugo Simons jr. A 1192 5 2 1 2 5 - 5 1000 620 810 2 3 0 17 2

18 Guillaume Zuniga B 914 12 1 6 5 8 - 16 667 908 787 6 6 0 18 3

19 Ravindrepersad Dihal B 926 2 0 1 1 1 - 3 500 923 712 0 2 0 19

20 Oedebhaan Dihal B 920 4 1 0 3 2 - 6 500 896 698 2 2 0 20 11

21 Piet Scheeres B 987 8 1 2 5 4 - 12 500 874 687 4 4 1 21

22 Nerindrekoemar Bisseswar B 779 5 0 0 5 0 - 10 0 1033 517 3 2 0 22 13



Landelijke competitie 
Op zaterdag 28 september 2013 was het weer zover. De landelijke competitie van het seizoen 2013-2014 kon beginnen. De drie 
damverenigingen van Den Haag hebben vier teams, die aan deze competitie mee doen. In de Hoofdklasse (HB) doet het eerste team van Den 
Haag mee. Vorig seizoen hebben zij zich net kunnen handhaven. Handhaving zal dit seizoen moeilijker worden door het vertrek van Fred 
Ivens naar WSDV in Wageningen. In de Eerste klasse (1B) doet het team van De Hofstad Dammers (voormalig HDC Ons Doel Bereikt) mee. 
Vorig seizoen begon dit team moeilijk, maar haalde wel bijna de promotiewedstrijden. Ook hier is sprake van een mutatie in het team: Jaap 
van Hal is van Damclub Scheveningen overgestapt naar DHD en staat daar nu reserve. In de Tweede klasse (2D) doen het team van Damclub 
Scheveningen en het tweede team van Damclub Den Haag mee. Deze teams hebben geen kans op promotie.  
Het eerste team van Den Haag begon het toernooi uit in Rijnsburg tegen de plaatselijke RDC. Hoewel er door twee spelers een heel goed 
resultaat werd behaald tegen een veel sterkere speler kwam het team net iets te kort om een punt binnen te slepen. Het werd 11-9 voor RDC, 
waarbij twee keer gewonnen werd door RDC en een keer door Den Haag. De overige partijen werden remise. Als gevolg van de nipte 
nederlaag staat het team nog op de 7e plaats. De volgende wedstrijd is komende zaterdag thuis tegen CEMA/De Vaste Zet. 
Het team van De Hofstad Dammers (DHD) speelde de eerste ronde thuis tegen de kampioen van de Tweede klasse van het vorige seizoen: 
De Westlandse Dam Combinatie (WDC). Het team van de WDC is echter verzwakt door het vertrek van een paar sterke spelers. Op papier 
was het team van DHD veel sterker, maar de uitslag is niet alleen afhankelijk van de sterkte van de speler, maar ook van de vorm van de dag. 
Na een voorsprong van 4-0 kwam WDC even terug naar 4-2, maar toen liep DHD uit naar 11-3 en werd er met 16-4 gewonnen. Een 
overwinning werd verwacht, maar toch niet zo'n grote. De volgende wedstrijd is uit tegen De Zaanstreek, een veel sterker team. 
De twee teams in de Tweede klasse gingen beide onderuit in een uitwedstrijd. Den Haag 2 verloor met 13-7 van RDC Rijnsburg 2, waar ook 
het eerste team speelde en Scheveningen ging onderuit met 15-5 bij Samen Sterk 2. Drie spelers van Den Haag haalden een goed resultaat 
tegen een veel sterkere dammer, waar onder de jeugdspeler Berke Yigitturk, die remise haalde tegen Gera Hol. Bij Scheveningen haalde Nico 
Pronk ook zo'n goed resultaat (remise tegen Dick de Jong). Beide teams spelen de volgende week thuis. Den Haag 2 speelt dan tegen 
Verhaar Montage/DVA en Scheveningen tegen RDC Rijnsburg 2. 
Damclub Den Haag speelt op dinsdagavond in het gebouw van wijkvereniging Zuiderpark (Escamplaan 55; www.damclubdenhaag.nl), Damclub Scheveningen 

speelt op maandagavond in het Kalhuis (Badhuisstraat 177; www.damclubscheveningen.nl) en Damclub De Hofstad Dammers op donderdagavond in het 

Ontmoetingscentrum Morgenstond (1e Eeldepad 3a; www.odb.damt.nl) 
 
 
De Hofstad Dammers - Westlandse Dam Combinatie 
Het nieuwe landelijke seizoen is weer begonnen. Het zat eerst wat tegen want de spullen van de KNDB waren niet ontvangen. De KNDB stuurt 
elk jaar een zetje notatiebiljetten, voorgefrankeerde enveloppen, boekjes en wedstrijdformulieren voor de thuiswedstrijden. De voorzitter heeft 
familie in Veenendaal wonen en heeft dit gecombineerd met een bezoekje aan de bond aldaar. Op deze manier hadden we toch de benodigde 
spullen en kon er aan de eerste wedstrijd gedacht worden. Zoals afgelopen donderdag bleek geeft een hogere teamrating geen garantie voor 
een overwinning. Na 1 uur spelen stonden alle partijen nog gelijkwaardig. Op het bord van Jetse Veenstra was nog maar 1 schijf geruild. Na 2 
uur spelen was het nog steeds allemaal gelijkwaardig. Inmiddels waren er bij Jetse net zoveel schijven geruild als bij de anderen. Er was al wel 
verschil in tijd, maar dat wisselde tussen de teams. Om 14.15 uur kon Hans Jacobsen de eerste winst binnenhalen, Jack deed dit een paar 
minuten later. Na drie uur spelen werd het tijdverschil groter: Frans van de Velde, Krijn Toet en Jaap van Hal hadden voordeel en Bonne Douma 
nadeel in tijd. De standen waren nog steeds gelijkwaardig. 15.30 Hugo Simons jr. krijgt een damcombinatie tegen, maar deze is niet nadelig voor 
hem. Tobias Pohan Simandjuntak verliest rond deze tijd. Stand: 4-2. Om 15.35 wint Hugo en om 15.50 Krijn: stand 8-2. Om 16.00 uur speelt 
Bonne remise en is het wachten op het 10e en/of 11e punt. Daarop is het nog even wachten. Om 16.20 wint Jaap (11-3) en om 16.25 wint Jetse 
Veenstra (13-3). De partij van Frans van de Velde eindigt om 16.30 met remise en even later wint Harold Jagram, zodat de eindstand 16-4 
wordt. 
Op de volgende bladzijden staat van elke partij een damfragment, die beslissend was of beslissend leek (volgens de schrijver) in tijdsvolgorde. 
 



Hans Jacobsen (1112) - Frans Slot (1132) 2-0; stand 2-0 voor DHD. 
Diagram rechts. 
 
Frans Slot laat zich positioneel langzamerhand vastzetten waardoor hij 

de partij verliest. Het is moeilijk om precies te vinden waar het voor 

Frans Slot mis gaat. Hij speelt in de diagramstand 13-18 waarmee hij 

Hans de kans laat om met 37-32 de mogelijkheden van Frans te 

beperken. Volgens mij is het beter om 22-27 te spelen. Dan heeft zwart 

de gelegenheid om later met 17 naar 26 te gaan en als wit afruilt met 

38-32, dan kan zwart met 4-9 drie driepoten vormen en aan alle kanten 

afruilen. Wit moet dan zijn driepoot weer opbouwen met 42-38. De 

afruil 7-11x11, die zwart korte tijd later speelt, kan in de partij altijd later 

nog.  

Wit maakt gebruik van de mogelijkheid en zet zwart langzamerhand in 

een verloren positie. 
 
 

Op de volgende bladzijden staat van elke partij een damfragment, die beslissend was of beslissend leek (volgens de schrijver) in tijdsvolgorde. 
 

Andries Ottevanger (759) - Jack Mondt (971) 0-2; stand 4-0 voor DHD. 
Diagram links. 
 
Andries Ottevanger is invaller en speelt aan het laatste bord tegen Jack 

Mondt. In de diagramstand speelt Andries 28-22. 

Jack profiteert hier maximaal van door de volgende combinatie uit te 

voeren: 

23-28; 32x14, 13-19; 22x2, 19x10; 2x30, 25x41; 36x47 en 26x48. 

 



Tobias Pohan Simandjuntak (950) - Piet van Staalduinen (951) 0-2; 
stand 4-2 voor DHD. 
Diagram rechts. 
 
Tobias Pohan Simandjuntak laat zich positioneel vastzetten door Piet 

van Staalduinen. In de diagramstand speelt Tobias 36-31 waardoor hij 

later in de partij geen mogelijkheid heeft om aan zijn linkerkant af te 

ruilen. Beter lijkt mij om 33-29 te spelen. Wit moet dan de 2 om 2 

toestaan, want na 12-18 of 13-18 volgt 29-24 met schijfwinst voor wit. 

Daarna heeft wit weer alle ruimte om te spelen. 

In de diagramstand kan ook 37-31, maar dan blijft de zwarte schijf op 

23 lastig. 

 

Hugo Simons jr. (1192) - Jerry de Nijs (1067) 2-0; stand 6-2 voor DHD. 
Diagram links. 
 
Hugo Simons jr. heeft een zetje niet goed doorgerekend omdat hij er vanuit 

ging dat deze niet slecht voor hem was en dat kwam uit. Jerry de Nijs voert 

het zetje wel uit en wel als volgt: 25-30; 34x25, 35-40; 44x35, 24-29; 33x24, 

18-23; 28x19, 8-12; 19x17, 11x44. Zwart heeft bijna dam ten koste van een 

schijf. Echter wit kan doorlopen naar dam en heeft op de lange lijn twee 

schijven op 41 en 46 waardoor zwart de witte doorbraak niet met zijn dam 

kan tegenhouden. Wit kan even later de zwarte dam makkelijk afpakken en 

wint dan de partij.  

 



Krijn Toet (1252) - Wim Boer (1065) 2-0; stand 8-2 voor DHD. 

Diagram rechts. 
 
Krijn Toet heeft zijn partij tegen Wim Boer rustig opgebouwd en wint de 

partij positioneel. Ook hier is het lastig voor mij om te bepalen waar het 

voor zwart nu echt verkeerd ging. In de diagramstand geeft zwart wit 

de mogelijkheid om 31-26 te spelen en als wit dit even later doet laat 

zwart de 2 om 2 toe. Als dit in Flits wordt gezet, dan kiest Flits er voor 

om met 21-26 de 31-26 te voorkomen. Het verschil is dat bij 31-26 van 

wit zwart een tempo moet kiezen en dat bij 16-21 wit een tempo moet 

kiezen.  

In de diagramstand brengt zwart schijf 3 naar 20. Dit lijkt goed, maar de 

partij laat zien (alle partijen staan op toernooibase) dat dit niet goed is. 

Jan Lommers (1041) - Bonne Douma (1025) 1-1; stand 9-3 voor DHD. 

Diagram links. 
 
Bij remise blijft het moeilijk om een beslissend moment te vinden. 

in de diagramstand speelt Bonne Douma 19-23, waarna wit met 28-23 naar 

remise combineert: 28-23, 19x26; 30x10, 17-21; 33x24, 21x34. 

Als zwart hier eerst 17-21 speelt (31-26 is dan verplicht) en dan 19-23 

speelt, dan kan wit dezelfde zet doen (28-23), maar heeft zwart meer 

voordeel. Het is echter de vraag of dat voordeel ook tot winst zou hebben 

geleid.  



Peter Bentvelzen (1062) - Jaap van Hal (1058) 0-2; stand 11-3 voor 

DHD. 

Diagram rechts. 

 

Ook hier is sprake van winst als gevolg van een betere positie. In de 

diagramstand heeft Peter Bentvelzen de mogelijkheid om met 28-23 af 

te ruilen naar veld 24, maar doet dit niet. Wit speelt 44-40 en zwart 

bezet gelijk veld 24 om zodoende wit te beperken in zijn 

mogelijkheden. De schijf op 24 wordt later nog met een 2 om 2 

weggeruild, maar kan dan direct door zwart opnieuw bezet worden. 

Later heeft wit echter (24 is dan weer weggeruild) weer de kans om te 

verhinderen dat zwart op 24 komt, maar doet dit weer niet. Daardoor 

wint zwart uiteindelijk de partij en is de winst voor DHD veilig gesteld. 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                        Daniel Boom (903) - Jetse Veenstra (1041) 0-2; stand 13-3 voor DHD. 

Diagram links. 
 
De uitslag van deze partij had andersom kunnen zijn, want in de 
diagramstand speelt Jetse Veenstra (zwart) in een voor hem moeilijke stand 
18-23 ??? 
En wat speelt Daniel Boom? 34-29 ???? 
Na 18-23 zou 28-22 moeten volgen, want dan heeft wit de hielslag en komt 
op veld 7 of 9. Zetten: 18-23; 28-22, 17x39; 34x43, 25x34; 40x7 of 9. 
Ik werd hierop door Flits gewezen tijdens het zoeken naar een belangrijk 
moment. Daarna heb ik even op beide notatiebiljetten gekeken of het klopt 
en inderdaad de stand moet kloppen.  
 



Hans Bentvelzen (1070) - Frans van de Velde (1147) 1-1; stand 14-4 

voor DHD. 

Diagram rechts. 

 

In deze partij heb ik geen beslissend moment kunnen vinden. 

Misschien weet Frans van de Velde een moment? 

In de diagramstand zou ik de driepoot 13, 19 en 24 zo lang mogelijk 

laten staan, om op die manier wit te belemmeren om 40-34 te spelen. 

Frans speelt hier echter 19-23 en bouwt de driepoot opnieuw op. 

Misschien met de gedachte dat wit 40-34 toch kan spelen na 43-39? 

Een voortzetting met de schijven 8 en 11 leek mij hier beter, want na 

een eventuele 43-39 kan de schijf op 43 niet meer naar rechts.  

 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

                                              

Harold Jagram (1030) - Teun Dekker (859) 2-0; eindstand 16-4 voor 

DHD. 

Diagram links. 
 
Ook hier wint de Hofstad Dammer, Harold Jagram, als gevolg van 

positioneel voordeel. In de diagramstand speelt zwart 3-8 ??? 

In deze stand kan zwart 30-34 niet spelen vanwege 33-29. Zwart kan dit 

echter voor wit moeilijk maken door af te ruilen met 13-19; 22x13 en 19x8. 

Als wit met 27-22 nogmaals de 30-34 wil voorkomen kan zwart  het wit 

lastig maken met 8-12. Zwart krijgt met de schijven op 24 en 30 

mogelijkheden om door te breken naar dam waarna de partij remise loopt. 



Het schema voor het damseizoen 2013-2014 tot 31 december ziet er nog als volgt uit:
do 3 oktober Onderlinge competitie

za 5 oktober Landelijke competitie: Zaanstreek - HDC Ons Doel Bereikt Teamleider: Frans van de Velde

do 10 oktober Hoofdklasse ZHDB ODB - Van Stigt Thans 2 Teamleider: Hugo Simons jr

do 17 oktober Eerste Klasse B ZHDB ODB 2 - Scheveningen Teamleider: Harold Jagram

za 19 oktober Landelijke competitie: HDC Ons Doel Bereikt - IJmuiden

wo 23 oktober Hoofdklasse ZHDB Constant Charlois - ODB 1

do 24 oktober Onderlinge competitie

di 29 oktober Eerste Klasse B ZHDB Naaldwijk - ODB 2

do 31 oktober Rien van Setten Beker: 2e ronde

za 2 november Landelijke competitie: De Gooi & Eemland - HDC Ons Doel Bereikt

do 7 november Hoofdklasse ZHDB ODB 1 - Leids Damgenootschap

do 14 november Eerste Klasse B ZHDB ODB 2 - MDV

za 16 november Landelijke competitie: HDC Ons Doel Bereikt - Leids Damgenootschap

ma 18 november Hoofdklasse ZHDB De Lier - ODB 1

do 21 november Onderlinge competitie

wo 27 november Eerste Klasse B ZHDB DOS Delft - ODB 2

do 28 november Onderlinge competitie

za 30 november Landelijke competitie: SNA 2 - HDC Ons Doel Bereikt

do 5 december Onderlinge competitie

wo 11 december Eerste Klasse B ZHDB Constant Charlois 2 - ODB 2

do 12 december Onderlinge competitie

za 14 december Landelijke competitie: HDC Ons Doel Bereikt - DES Lunteren 2

do 19 december SNELDAMMEN

vr 20 december Hoofdklasse ZHDB RDC Rijnsburg - ODB 1

do 26 december Tweede Kerstdag


