
UITSLAGEN VAN RONDE 21 31 oktober 2013

Sanjai Dhauntal - Jaap van Hal 0 - 2 Aanwezig: Uiterlijk 19.45 uur.

Gerard Peroti - Dion van Bommel 0 - 2 Indeling: Uiterlijk 20.00 uur.

Wim Stoker - Guillaume Zuniga 2 - 0

Ravindrepersad Dihal - Biswanand Rambaran 1 - 1 Afbellen bij Jaap: 06-17.37.28.23

T Ben Hoogland - Frans Teijn 1 - 1 Of: jaapvanhal@casema.nl

Vrij: Roel Langbroek

T = tweede partij

Nieuwsbrief 5 november 2013, nummer 467       Redactie: Jaap van Hal 
 
Wel en Wee 

Vandaag is Hugo Simons sr. jarig. Hij wordt dan 92 jaar! Van harte gefeliciteerd Hugo! 

 

Donderdag 31 oktober 2013 

Sanjai Dhauntal kwam weer bij ons spelen. Hij was wat later, maar belde op dat hij zou komen dammen.  

Roel Langbroek was deze avond vrij. Hij vond dat niet erg en heeft de laatste nieuwsbrieven gelezen en rond gekeken bij de dampartijen.   

Nadat vorige week het record van De Hofstad Dammers was gebroken, ging het deze avond door. Het is niet aan het aantal partijen te zien, maar 

er waren 19 dammers aanwezig. Daarvan speelden er 6 voor de Rien van Setten beker en was Roel dus vrij. 

Voor de Rien van Setten beker ging 1 wedstrijd niet door. Piet Rozenboom had de avond er voor al voor Scheveningen in Rotterdam gespeeld en 

deze donderdag was zijn vrouw jarig.  

De damles op de Willem de Zwijgerschool ging gewoon door. Engelbertus Pronk viel in voor Piet en vond de les heel leuk. Een paar jeugdspelers 

hadden de dag er voor aan de scholencompetitie meegedaan en ze lieten trots hun vaantje of medaille zien. Misschien was het door het toernooi, 

want het was wat rumoeriger dan anders. Er werden weer partijtjes gespeeld en problemen opgelost op het grote bord.  

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 



 De Hofstad Dammers

Stand voor het kampioenschap; damseizoen 2013-2014 24 oktober 2013

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 7 5 1 1 11 - 3 1571 1142 1357 4 3 1 1

2 Krijn Toet A 1252 15 9 3 3 21 - 9 1400 1176 1288 7 8 0 4 9

3 Dion van Bommel A 1025 6 4 1 1 9 - 3 1500 1075 1287 3 3 0 2

4 Roel Langbroek A 1026 7 3 4 0 10 - 4 1429 1080 1254 4 3 1 3

5 Jaap van Hal A 1058 15 9 4 2 22 - 8 1467 1011 1239 7 8 4 7

6 Hans Jacobsen A 1112 16 8 5 3 21 - 11 1313 1144 1228 8 8 0 5 3

7 Bonne Douma A 1025 12 6 3 3 15 - 9 1250 1154 1202 6 6 0 6 4

8 Sanjay Dhauntal B 970 2 1 0 1 2 - 2 1000 1204 1102 1 1 0 1

9 Piet Rozenboom B 993 9 3 4 2 10 - 8 1111 1018 1064 5 4 1 8

10 Wim Stoker B 980 16 7 3 6 17 - 15 1063 1011 1037 9 7 1 9

11 Frans Teijn A 1084 17 5 7 5 17 - 17 1000 1062 1031 8 9 1 10

12 Gerard Peroti B 941 17 7 4 6 18 - 16 1059 914 987 9 8 1 11

13 Jetse Veenstra A 1041 17 4 8 5 16 - 18 941 940 940 9 8 0 12 5

14 Ben Hoogland B 932 13 3 4 6 10 - 16 769 1001 885 7 6 1 14

15 Biswanand Rambaran B 747 12 2 5 5 9 - 15 750 1005 878 5 7 0 13 7

16 Bas Baksoellah B 1024 10 3 1 6 7 - 13 700 941 820 5 5 1 16

17 Harold Jagram A 1030 10 1 4 5 6 - 14 600 1035 818 4 6 0 15 6

18 Hugo Simons jr. A 1192 5 2 1 2 5 - 5 1000 629 814 2 3 0 17 1

19 Ravindrepersad Dihal B 926 7 2 2 3 6 - 8 857 702 779 3 4 0 20

20 Guillaume Zuniga B 914 14 1 7 6 9 - 19 643 883 763 7 7 0 18 2

21 Piet Scheeres B 987 8 1 2 5 4 - 12 500 853 676 4 4 1 19

22 Oedebhaan Dihal B 920 7 1 1 5 3 - 11 429 898 663 3 4 0 21 8

23 Nerindrekoemar Bisseswar B 779 8 1 0 7 2 - 14 250 920 585 5 3 0 22 10



Stand Eerste klasse ZHDB

1 DOS Delft 3 5 23 - 13 6 Constant Charlois 2 3 3 20 - 16

2 Naaldwijk 3 4 19 - 17 7 De Hofstad Dammers 3 1 14 - 22

3 Scheveningen 3 4 18 - 18 8 MDV 3 1 14 - 22

Provinciale competitie ZHDB; Eerste klasse 
Op dinsdag 29 oktober moest het tweede uit spelen in Naaldwijk. Uit gewoonte zou het team naar het bekende gebouw gegaan zijn om daar te 

spelen, maar gelukkig zag Ben Hoogland dat Naaldwijk ook is verhuisd. Zij zijn echter naar een nieuwe wijk verhuisd en de straat (Hastastraat) 

staat nog niet in een TomTom of Mio, als deze de laatste tijd nog niet is bijgewerkt met nieuwe kaarten. Het adres was wel te vinden op internet. 

Even googelen op Hastastraat Naaldwijk en de kaart wordt getoond. Om een en ander wat makkelijker te maken is de voorzitter, voorzien van het 

mobiele nummer van Nico Zwinkels, meegegaan met het zestal. Er werd verzameld bij Kerketuinen en daarna gereden naar Naaldwijk. De Mio 

werd voorzien van een straatnaam in de buurt van de Hastastraat, maar dat was niet voldoende. We dachten te ver te rijden en gingen terug op 

een rotonde, maar kwamen daardoor in een oude wijk waar we weer moeilijk uit kwamen. Dus even mobiel bellen. Wat bleek nu, we hadden de 

rotonde niet helemaal moeten nemen maar drie kwart. Daarna doorrijden tot een paal midden op de weg en dan naar links rijden. Dan bij de 

tweede brug weer links en we waren op de goede plek aangekomen. Het is dus even wennen, maar wel te vinden. Omdat het onbekend was of 

Gerard Peroti op tijd weer thuis was om mee te doen met het tweede werd Guillaume Zuniga weer ingezet.  

Een ieder werd aan zijn bord gezet en kon de partij beginnen. Wim Stoker had een makkelijke avond aan bord 6 tegen Jan van der Voort, want 

binnen een paar zetten had hij al een schijf voordeel en binnen drie kwartier de partij gewonnen. De stand is wel opgezet, maar te eenvoudig om 

hier te laten zien. Wim had dus wel het voordeel van een winst, maar door de snelheid moest hij nu lang wachten op de volgende uitslag. Het bleef 

op alle overige borden lange tijd gelijkwaardig, maar dat veranderde aan het einde van de partijen. Ravindrepersad speelde aan bord 4 tegen Hans 

Bentvelzen en kwam iets minder te staan. Het was echter niet voldoende voor een winst, waardoor de partij remise werd; 1-3. Harold Jagram nam, 

zo zei hij zelf, te veel risico en dat pakte verkeerd uit. De partij was niet meer te redden en werd dus verloren; 3-3. Het werd nu moeilijk, want Ben 

stond er niet zo goed voor. Zou het team weer gaan verliezen? Guillaume Zuniga speelde aan bord 1 tegen Walter de Koning, die in de vorige 

ronde remise speelde met Henk de Witt van DOS Delft. Het leek er op dat Guillaume wat minder kwam te staan, maar dat was niet zo. Met beiden 

een dam en een paar schijven werd het remise; 4-4. Oedebhaan Dihal speelde aan bord 2 tegen Peter Bentvelzen. Ik had het idee dat Peter een 

paar kansen heeft laten liggen, maar soms is dat moeilijk te schatten. Het werd ook remise; 5-5. Nu was het de beurt aan Ben om ook remise te 

halen. Hij speelde aan bord 5 tegen Nico Zwinkels een volgens ons verloren partij, maar Nico gaf Ben meer ruimte om te spelen in plaats van 

minder. Ben zag daardoor kans om remise te halen en daarmee het eerste punt van het tweede team; 6-6. 

De terugreis ging makkelijker dan de heenreis. 

Op woensdag 29 oktober speelde  Scheveningen uit in Rotterdam tegen Constant Charlois 2. Op de plek waar vorige week ons eerste verloor van 

het eerste team van CCR won het team van Scheveningen van CCR2 (CCR 2 - Scheveningen 5-7). Of er daarbij ook problemen met de klokken 

waren heb ik niet gehoord. Piet speelde, zoals hij zelf een gewonnen partij, maar verzuimde dit goed af te maken waardoor het remise werd. Op 

donderdag 31 oktober speelde het team van DOS Delft uit bij Monster (MDV) en won met 9-3.  

Het tweede team van De Hofstad Dammers staat nu exact gelijk met MDV uit Monster. Op 11 november komt MDV op bezoek.     
 
 
 



Haags Schoolkampioenschap 
Op woensdag 30 oktober was het weer zo ver. De damjeugd van de Haagse scholen mochten in een individuele competitie laten zien hoe goed ze 

kunnen dammen. Twee jeugdleden van Damclub Den Haag lieten zien dat ze al damles op een club krijgen en al meedoen met de competitie van 

Damclub Den Haag. Gokhan Bagci en Jan Christiaan Wahls hebben al veel ervaring in het spelen van toernooien en werden daardoor allebei eerste 

in hun groep. Ook de dammeesters van de Willem de Zwijgerschool, Piet Rozenboom en Jaap van Hal, kunnen weer tevreden kijken naar de 

resultaten van hun leerlingen. Tijdens de lessen bleek dat Niels Galjaard graag mee wilde doen met het toernooi, maar hij zat nog maar in groep 4. 

Het toernooi was echter voor groep 5 tot en met 8. De dammeesters lieten gelijk weten dat dit geen probleem zou zijn, want Niels was sterk genoeg 

om mee te doen in de groep 5/6. De eindstand laat zien dat de dammeesters het goed hebben ingeschat, want Niels werd derde in zijn groep. Hij 

won 6 van de 7 partijen. Dat is een geweldige prestatie van Niels! Hij eindigde net onder Emre Hageman en net boven Ruio Heerschap, die beiden 

ook van de Willem de Zwijgerschool zijn. Ruio krijgt zelfs al les bij damclub Scheveningen. Niels kan het dus met dammen heel ver brengen. Cees 

Verkerk eindigde op een mooie 9e plaats en Senna Mussen op de 31e plaats. Er deden in de groep 5/6 wel 35 spelers mee. 

In groep 7/8 eindigde Jesse van der Ende op een mooie derde plaats, achter Jan Christiaan Wahls en Luuk Endstra met 5 gewonnen partijen, 1 

remise en 1 verloren. Cas Feltzer eindigde op een gedeelde 6e plaats en Tijn Galjaard op de 8e plaats, beiden met 10 punten. Chris Looyestein 

eindigde op een gedeelde 18e plaats en bleef in de plus, want hij won 4 partijen en verloor er 3. 

De Willem de Zwijgerschool heeft het dus weer goed gedaan. Dammeester Piet en meester Wijnand waren weer als toeschouwers aanwezig en 

konden zien hoe goed het ging. Dammeester Jaap kon helaas niet. Op 5 en 12 november gaan de prijswinnaars bij Damclub Den Haag uitmaken 

wie zich een jaar schoolkampioen van Den Haag mag noemen. Deze keer zonder Berke Yigitturk, die deze week aan de WK-jeugd meedoet en 

Michael van der Stroom, die nu op het Gymnasium zit.   

 

WK jeugd. 

Berke Yigitturk begon het toernooi goed door van de eerste vier partijen er 3 te winnen en 1 remise te spelen. Deze partijen staat op toernooibase 

onder 'Buitenland' en 'WK Hopes Boys Orsha 2013'. Daarna speelde hij remise met Tamerlan Akhmerov en verloor van de sterke Danil Llin (de 

latere winnaar). Daarna won hij weer van Shuyuan Shi en stond hij donderdagavond na 7 partijen op de 3e plaats. Helaas ging op vrijdag de partij 

tegen Nikita Volkov (eindigde als 2e) verloren en speelde Berke de laatste partij remise met Miraslau Kuzniatsou (9e) waardoor hij net buiten de 

prijzen viel. Wel is hij nu de vierde van de wereld, dus een knappe prestatie.  

 

Jeugd in Morgenstond. 

De woensdagmiddag voor de Herfstvakantie hebben de dammeesters Piet en Jaap ook damles gegeven in Morgenstond. Bij deze groep kinderen 

zaten er een paar, die echt nog nooit hadden gedamd. Zij wisten nog niet hoe je moet zetten en slaan, maar ze waren dan nog erg jong. De les ging 

prima en achteraf werd gezegd dat de kinderen nog nooit zo stil waren geweest. Het was dus voor herhaling vatbaar. De tweede keer zou 

woensdagmiddag 30 oktober worden, maar meester Piet moest naar de Scholencompetitie en meester Jaap was ook verhinderd. Beide meesters 

gaan een weekje op Texel dammen, dus de volgende keer laat nog even op zich wachten.  

 

Krant 

De voorzitter heeft contact opgenomen met de buurtkrant van Morgenstond om net zoals bij Scheveningen periodiek een verhaaltje te schrijven over 

de landelijke competitie. Helaas plaatst de buurtkrant deze verhaaltjes niet, maar heeft wel ruimte voor reklame. De reklame wordt nog geregeld en 

het tweewekelijkse verhaal over de landelijke competitie werd na de landelijke wedstrijd van 19 oktober naar de Scheveningse Courant gestuurd. 

Zoals de lezer weet stond er steeds in de nieuwsbrief een verhaal over de teams van de drie verenigingen van Den Haag (deze keer was daarvoor 

geen tijd). Het laatste verhaal werd door de Scheveningse Courant geplaatst. Er wordt daarin dus reklame gemaakt voor alle drie de verenigingen.  

 



Sanjai Dhauntal - Jaap van Hal 0-2 

Diagram rechts. 

Zwart was van plan af te ruilen met 13-19 als wit de stelling 24, 25, 30 en 
35 zou opbouwen en speelde daarom na 40-35 (laatste zet van wit) bijna 
direct 13-19 en liet hiermee een kans liggen! 
 
Zwart kan namelijk een schijf winnen! 
 
 
23-29; 34x23, 18x20 en zwart wint een schijf. Na 23-29; 24x33 volgt 
namelijk 14-20; 25x14, 13-19; 14x23, 18x49. Wit kan dan niet plakken 
met 33-28 waardoor zwart de partij snel wint. In de partij mistte zwart dus 
de kans, maar won hij uiteindelijk toch nog.  

 

Vijf dammen tegen 2 dammen 

Diagram links. 
 
Bij de EK-veteranen op Texel speelde Fidele Nimbi tegen Theo Schippers. 

Fidele haalde 5 dammen en Theo haalde 2 dammen. Er werd zo lang 

gespeeld dat er remise werd gegeven. Theo bleef met zijn twee dammen op 

de lange lijn heen en weer spelen. In bijgaande stand leidt dit echter tot 

verlies van zwart, die hier aan zet is (n.b. de kleuren waren in de partij 

omgedraaid). 

 

Zwart mag niet los staan op 32, want dan volgt 15-10.  

Zwart mag niet los staan op 19 en 23, want dan volgt 15-10, 5x14 of 19; 47-

41, 14 of 19 x 46; 48-36, 46x11 !!! 

Zwart mag niet op 14 staan, want dan volgt 47-20, 14x25; 15-10, 5x11; 

6x39. 

 

 



Rien van Setten beker 2013-2014

Ronde 1: 12 september 2013 Ronde 2: 31 oktober 2013

1 Frans van de Velde 1147 60W 2

2 Wim Stoker 980 120R 0 A Frans van de Velde 90 2

3 Bonne Douma 1025 90 2 Bonne Douma 90 0 Halve finale:  9 januari 2014

4 Ben Hoogland 932 90 0 Frans van de Velde 90

Krijn Toet 90

5 Krijn Toet 1252 60W 2

6 Jack Mondt 988 120R 0 B Krijn Toet 90 2 \ /

7 Hans Jacobsen 1112 60W 2 Hans Jacobsen 90 0 Finale: 27 februari 2014

8 Ravindrepersad Dihal 926 120R 0 Frans/Krijn 90

Frans/Piet/Harold 90

9 Frans Teijn 1084 90 1 2

10 Dion van Bommel 1030 90 1 0 C Frans Teijn 90 / \

11 Piet Rozenboom 993 Piet Rozenboom 90

12 vrij Frans/Piet 90

Harold Jagram 90

13 Harold Jagram 1030 90 2 Halve finale: 9 januari 2014

14 Jaap van Hal 1058 90 0 D Oedebhaan Dihal 90 1 0

15 vrij Harold Jagram 90 1 2

16 Oedebhaan Dihal 920

Ratingverschil Hoogste rating Laagste rating

r =< 150 90 minuten; Winst 90 minuten; Winst

150 < r =< 300 60 minuten; Winst 120 minuten; Remise

r > 300 30 minuten; Winst 150 minuten; Remise

Als een wedstrijd bij een tijdsverdeling 90 - 90 minuten in remise eindigt volgt sneldammen (10 minuten, 5 minuten, etc.)

Voor de eerste ronde zijn de kleuren bekend, de overige ronden wordt er vooraf geloot wie met welke kleur speelt.

Frans van de Velde won van Bonne Douma en Krijn Toet van Hans Jacobsen. Frans en Hans spelen de halve finale tegen elkaar. De andere 

halve finale is nog niet bekend, want Frans Teijn en Piet Rozenboom spelen hun partij later. Wel heeft Harold Jagram van Oedebhaan Dihal 

gewonnen met de eerste sneldampartij, nadat de normale partij in remise was geeindigd.  

 
 



 

Landelijke clubcompetitie KNDB; Eerste Klasse B 

Op zaterdag 2 november moest het team naar Baarn om daar te spelen tegen De Gooi & Eemland. Dit team heeft al een punt verloren (tegen het 

Leids Damgenootschap), maar is wel qua rating het sterkste team van deze klasse. Het team van De Hofstad Dammers was compleet, maar in 

tegenstelling tot de vorige rondes de tegenstander nu ook. Dat betekende dus een zware klus, want alleen Hugo Simons jr. en Menno de Block 

hadden een tegenstander met een iets lagere rating. Het grootste verschil in rating had Tobias Pohan Simandjuntak: 207. Daarna volgden Frans van 

de Velde (192) en Jack Mondt (179). Na 1 uur spelen stonden alle partijen nog gelijkwaardig. Wel was het tijdverschil aan sommige borden al groot. 

Na 2 uur spelen waren er al verschillen ontstaan. Bonne stond met zijn schijven ver naar voren en leek beter te staan. Frans van de Velde leek wat 

minder te staan door een te zwak centrum en dat gold ook voor Krijn Toet. Hans Jacobsen leek een schijf achter te komen, maar ook leek daarvoor 

een oplossing aanwezig. Wel zou Hans dan wat meer met een paar schijven in het centrum komen te staan en zouden deze dan wel verdedigbaar 

zijn. Verder stond alles nog gelijk. Blijkbaar was deze redding niet goed, want even later stond Hans een schijf achter.  

Om 14.30 uur verliest Hugo zijn partij. Hugo nam een vertraagde afruil, die niet goed bleek te zijn, want zijn tegenstander combineerde, nadat Hugo 

achter de schijf liep, naar dam; 0-2. Even later verloor ook Krijn, die positioneel slecht stond; 0-4. Rond 15.10 uur werd het er nog niet beter op, want 

naast Hans en Jetse stond ook Menno een schijf achter. Daartegenover haalde Bonne Douma een schijf voordeel. Even dacht ik dat Tobias goed 

stond, maar toen ik nog een keer langs liep bleek dat het op tempo slecht zou aflopen voor Tobias. De overige partijen stonden nog gelijkwaardig. 

Daarna zijn er partijen ingevoerd op de laptop enwas er weinig tijd om de partijen te volgen. Het scoreverloop was niet zoals bij de vorige wedstrijd, 

want de achterstand kon deze keer niet goed gemaakt worden. Menno de Block nam in een gelijkwaardige stand een verkeerde beslissing en verloor 

zijn partij van Alex Ketelaars; 0-6. Daarna liep Jack Mondt in een zetje: 0-8. Hans Jacobsen stond al een tijdje een schijf achter en kreeg geen 

mogelijkheid om deze achterstand in te halen of te compenseren. Ik dacht dat Hans een ontsnappingsmogelijkheid had door op het moment dat zwart 

de schijf wint (de laatste zet van Hans was 33-28) 29-23 te spelen. Hans wint dan de schijf weer terug, maar krijgt nu twee moeilijke schijven in het 

centrum. Dit wordt dan toch heel moeilijk voor hem. Bij de diagramstanden over deze wedstrijd staat nog een andere mogelijkheid voor Hans. Hans 

verloordus ook; 0-10. De vraag nu was: wordt de eer nog gered? Frans van de Velde liep in een al moeilijke stand tussen twee schijven waarna zijn 

tegenstander met een mooie plakker en damhalen combineert naar de winst; 0-12. Nog geen eer gered! 

Ik dacht dat Tobias op tempi moeilijk kwam te staan, maar heb me daarin vergist. Tobias kon namelijk iets anders spelen dan ik dacht en daardoor 

doorbreken naar dam. De schijven van zijn tegenstander stonden zodanig ongunstig dat Tobias door handig spelen met de dam de partij kon winnen. 

Hij won dus van een tegenstander met een rating van 207 hoger! Goed gespeeld Tobias! De eer was gered; 2-12 en een melding in donkerblauw 

waard op toernooibase. Ik hoorde in de wandelgangen dat Tobias graag tegen sterke dammers speelt omdat hij bij  de 'zwakkere' spelers, die vaak 

afruilen en vreemd spelen, niet goed weet wat hij moet spelen! 

Bonne Douma stond zodanig dat hij het bordpuntentotaal kon verdubbelen. Op het laatst van de partij, waarbij Bonne 1 dam had met 5 schijven en 

zijn tegenstander 4 schijven waarvan 1 naar dam liep, dacht Bonne (waarschijnlijk) dat hij door een paar schijven te geven de partij kon winnen. Het 

bleek echter dat hij net 1 tempo tekort kwam waardoor het in remise eindigde; 3-13. Op de laatste borden stond het niet goed, zodat er geen 

bordpunten meer te verwachten waren. Dat bleek te kloppen want Harold Jagram verloor aan het laatste bord van Henk Vogelenzang de Jong en 

Jetse Veenstra van Leo van der Laan. Na drie goede wedstrijden werd ons tiental deze dag ingemaakt. Echter, het is beter om 3 keer te winnen en 1 

keer ingemaakt te worden, dan 4 keer met 11-9 te verliezen.  

Op zaterdag 16 november wacht de thuiswedstrijd tegen het Leids Damgenootschap, dat van de 4 wedstrijden er 3 met 10-10 heeft gelijk gespeeld. 

De totale rating van de spelers van de laatste uitwedstrijd was 11.215. Van de Hofstad Dammers is de totale rating 10.926. De uitslag kan dus alle 

kanten op. De wijze van opstellen van het Leids Damgenootschap komt sterk overeen met die van De Hofstad Dammers!  

 

 



 

 

J.J. Martens (1146) - Hugo Simons jr. (1192) 2-0 

Diagram rechts. 

 

Zwart speelt 22-27 om na 31x22 verder te gaan met 12-18 om de schijf 

terug te winnen. Dit is echter niet goed. 

 

 

Wit zegt dank je wel en vervolgt met: 42-37, 18x27; 29-23, 20x18; 37-31, 

13x24; 31x2 en wit wint de partij.  

Klaas Bor (1311) - Krijn Toet (1252) 2-0 
Diagram links. 
 
Wit speelt met 28-23 en 27-22 een 2 om 2 waardoor wit met 26 op slag blijft 

staan. Zwart heeft dan de keuze om naar 21 of naar 22 te slaan en besluit 

om naar 21 te slaan om na 31-26 wel naar 22 te slaan. Helaas kon dat niet. 
 
 
 
28-23; 18x29; 27-22, 17x28; 32x34, 2-7; 26x17, 12x21 (beter is 11x22), 31-

26, 7-12; 26x17. Zwart mag nu niet naar 22 slaan, want dan volgt 34-30, 

25x34; 39x19, 13x24; 33-29, 24x31 en 36x7 en zwart staat verloren. 



Menno de Block (1206) - Alex Ketelaars (1129) 0-2 

Diagram rechts. 

 

Wit speelt 48-43 om na 9-13 af te ruilen met 34-30. Zwart kan dan echter 

vervolgen met 13-19 en wint een schijf. 

 

Wit heeft een goede stelling om een mogelijke 19x28 te pareren met 29-

24 en kan deze stand nog even handhaven. 40-35 mag niet, vanwege 

20-24, maar na 48-42 mag dit wel! En dan heeft wit meer tempi! 

Voorbeeld: 48-42, 21-27; 40-35, 20-24; 29x20, 18x40; 35x44!, 15x24 en 

33-28. 

Dick Beking (1150) - Jack Mondt (971) 2-0 
Diagram links. 
 
Zwart speelt 8-12 en kan even later opgeven. Beter is 11-16 ! 
 
 
 
 
 
Na 8-12 volgt: 27-21, 17x26; 24-20, 15x33; 39x19. 



Erik van Dusseldorp (1339) - Frans van de Velde (1147) 2-0 
Diagram links. 
 
Zwart speelt 9-14? en kan even later opgeven.  
 
 
 
 
 
Na 9-14 volgt: 37-31, 14x34; 10-4, 26x37; 33-28, 22x33; 4x45. 

Hans Jacobsen (1112) - Gerard van Mourik (1206) 0-2 

Diagram rechts. 

 

Zwart dreigt met 14-19 en wit kan vanwege 27-32 niet opvangen met 45-

40-35. Wit speelt 48-42 om na 14-19 te vervolgen met 33-28. Zoals 

eerder vermeld kan wit na 19x30 vervolgen met 29-23, maar houdt dan 

moeilijk verdedigbare schijven op 23 en 28 over.  

 

Wit heeft een andere oplossing. Hij kan vervolgen met 42-37-32, want als 

zwart 7-11-16 speelt heeft wit de mogelijkheid om de schijf op 22 aan te 

vallen en daarmee kan hij zijn schijf terugwinnen. 



Bonne Douma (1025) - Fred van Amersfoort (1057) 1-1 
Diagram links (witte dam op 3) 
 
De partij wordt vervolgd met 32-28; 21x12, 3x17; 40-45, 17-50 en de partij is 

remise, want na 16-21 heeft wit geen tempo meer. 

 
 
 
 
 
In de diagramstand kan zwart alleen met de schijf op 40 spelen. Als wit nu 

zijn dam naar 1 brengt is de partij gewonnen, want zwart mag geen dam 

halen!!! Voorbeeld: 3-12, 40-44; 12-1 !! 

Als zwart op 50 dam haalt volgt 1-6, 50-45 en 6-1. 

Als zwart op 49 dam haalt volgt 27-22, 49x36; 18-12, 36x7 en 1x18. 

Max Hanssens (1157) - Tobias Pohan Simandjuntak (950) 0-2 

Diagram rechts (zwarte dam op 50). 

 

Zwart is aan zet en moet voorkomen dat wit een dam haalt, want dan kan 

hij niet winnen. Wit heeft dan een schijf meer en zwart heeft zijn schijven 

ook los staan.  

 

Zwart speelt 50-45, waarna wit nog probeert dam te halen door 38-33, 

29x38; 22-18, 13x33; 12-8. Zwart vervolgt echter met 45-12; 8x17, 16-21; 

17x26, 38-43; 26-21, 43-49; 21-17, 49-40 en zwart wint door een tweede 

dam te halen. 



Jetse Veenstra  (1041) - Leo van der Laan (1189) 0-2 
Diagram links 
 
In de partij is wit aan zet en speelt 34-30. Daardoor loopt hij binnen een paar 

zetten vast: 34-30, 17-21 (28-22 kan nu niet vanwege 23-28); 27-22, 18x27; 

31x22, 21-26; 36-31??, 12-18! Wit moet sluiten en verliest een schijf na 16-

21. 

 
  
In de diagramstand kan wit beter 46-41 en 34-29 spelen en afruilen naar 29. 

Wat mij opvalt is dat wit geen schijf heeft op 48. Is dat verstandig? Een 

eventuele schijf op 26 kan niet weggeruild worden.  

Harold Jagram (1030) - Henk Vogelenzang de Jong (1130) 0-2 

Diagram rechts (zwarte dam op 50). 

 

Wit speelt hier 30-24 een 2 om 2, maar laat hierdoor de kans aan zwart 

om aan de linkervleugel van wit een sterke stelling op te bouwen. Als het 

vervolg van de partij in Flits wordt gevolgd, wordt de stand van wit steeds 

slechter omdat hij zijn linkervleugel verwaarloosd. 

 

Wit kan beter er voor zorgen dat zwart niet op veld 27 kan blijven door 42-

38 te spelen en daarna 31-27. Zwart heeft niets aan 21-26 of 21-27.  


