
UITSLAGEN VAN RONDE 22 7 november 2013

Roel Langbroek - Gerard Peroti 2 - 0 Aanwezig: Uiterlijk 19.45 uur.

Harold Jagram - Ben Hoogland 2 - 0 Indeling: Uiterlijk 20.00 uur.

Oedebhaan Dihal - Ravindrepersad Dihal 2 - 0

T Guillaume Zuniga - Jetse Veenstra 0 - 2 Afbellen bij Jaap: 06-17.37.28.23

Dion van Bommel - Wim Stoker 1 - 1 Of: jaapvanhal@casema.nl

Vrij: Biswanand Rambaran

T = tweede partij

Nieuwsbrief 11 november 2013, nummer 468       Redactie: Jaap van Hal 
 
Provinciale competitie ZHDB; Hoofdklasse 7 november 2013 

Het eerste team van De Hofstad Dammers had, net zoals het tweede team, nog niet gewonnen. Het was dus een goede zaak om weer eens de 

punten thuis te houden en tegen Het Leids Damgenootschap was dit mogelijk. Frans Teijn was niet aanwezig, want hij speelde op Texel. Hij werd 

vervangen door Hugo Simons jr. De opstelling werd een beetje door elkaar gehusseld. Er kwamen twee meldingen in het blauw op toernooibase, 

maar deze waren niet voor spelers van DHD. De eerste en de laatste partij werden gewonnen door een speler van het Leids Damgenootschap tegen 

een sterkere tegenstander. Krijn Toet verloor aan bord 4 van Hans Kreder; 0-2. Dit werd gecompenseerd door de overwinning aan het eerste bord 

van Hugo op Hans Tangelder; 2-2. Frans van de Velde speelde aan bord 5 tegen Dick den Ouden en liet daarmee eigenlijk een punt liggen, gezien 

het verschil in rating; 3-3. Bonne Douma deed wel wat van hem werd verwacht en won aan bord 6 van Jaap Vermeer; 5-3. Daarna deed Hans 

Jacobsen aan bord 3 hetzelfde met Harry Dekker, waarmee de overwinning werd binnen gehaald; 7-3. De laatste wedstrijd werd door Peter van Eck 

verloren van Maurits Meijer; 7-5. De punten bleven bij De Hofstad Dammers, maar of het team weer in vorm is? Dat zal de volgende wedstrijd 

moeten blijken tegen De Lier in een uitwedstrijd. N.B. Dit wordt geschreven door een dammer, die in een Haarlemmer is gelopen!!! 

Den Haag won met 11-1 van VELO, RDC Rijnsburg met 9-3 van Van Stigt Thans 2 en Damlust Gouda liet weer een puntje liggen. Deze keer bij Van 

Stigt Thans. De wedstrijd Constant Charlois - De Lier wordt gespeeld op woensdag 13 november. DHD staan nu op de zesde plaats.  

 

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 1141 1356 4 3 1 1

2 Krijn Toet A 1252 15 9 3 3 21 - 9 1400 1180 1290 7 8 0 2 8

3 Roel Langbroek A 1026 8 4 4 0 12 - 4 1500 1062 1281 5 3 1 4

4 Dion van Bommel A 1025 7 4 2 1 10 - 4 1429 1074 1252 4 3 0 3

5 Jaap van Hal A 1058 15 9 4 2 22 - 8 1467 1013 1240 7 8 4 5

6 Hans Jacobsen A 1112 16 8 5 3 21 - 11 1313 1149 1231 8 8 0 6 3

7 Bonne Douma A 1025 12 6 3 3 15 - 9 1250 1149 1199 6 6 0 7 4

8 Sanjay Dhauntal B 970 2 1 0 1 2 - 2 1000 1233 1117 1 1 0 8

9 Piet Rozenboom B 993 9 3 4 2 10 - 8 1111 1042 1077 5 4 1 9

10 Wim Stoker B 980 17 7 4 6 18 - 16 1059 1047 1053 9 8 1 10

11 Frans Teijn A 1084 17 5 7 5 17 - 17 1000 1052 1026 8 9 1 11

12 Gerard Peroti B 941 18 7 4 7 18 - 18 1000 952 976 9 9 1 12

13 Jetse Veenstra A 1041 18 5 8 5 18 - 18 1000 928 964 9 9 0 13 5

14 Biswanand Rambaran B 747 12 2 5 5 9 - 15 750 988 869 5 7 1 15

15 Harold Jagram A 1030 11 2 4 5 8 - 14 727 992 860 5 6 0 17 6

16 Ben Hoogland B 932 14 3 4 7 10 - 18 714 992 853 7 7 1 14

17 Bas Baksoellah B 1024 10 3 1 6 7 - 13 700 961 831 5 5 1 16

18 Hugo Simons jr. A 1192 5 2 1 2 5 - 5 1000 620 810 2 3 0 18 1

19 Guillaume Zuniga B 914 15 1 7 7 9 - 21 600 914 757 8 7 0 20 2

20 Oedebhaan Dihal B 920 8 2 1 5 5 - 11 625 867 746 4 4 0 22 7

21 Ravindrepersad Dihal B 926 8 2 2 4 6 - 10 750 708 729 3 5 0 19

22 Piet Scheeres B 987 8 1 2 5 4 - 12 500 856 678 4 4 1 21

23 Nerindrekoemar Bisseswar B 779 8 1 0 7 2 - 14 250 879 564 5 3 0 23 9



 
Dammen op Texel; EK- Veteranen 
  
Op zaterdag 2 november vertrokken Frans Teijn, Piet Rozenboom en Jaap van Hal naar Texel. Frans en Piet hadden deze dag al landelijk gespeeld 
voor respectievelijk Damclub Den Haag en Damclub Scheveningen. Jaap van Hal stond reserve voor het team van De Hofstad Dammers, maar 
hoefde niet in te vallen. Frans Teijn vertrok met zijn vrouw en hond vanaf Rotterdam en Piet en Jaap vanaf Den Haag. Er werde niet gezamenlijk 
gereden en Frans had geen mobiel bij zich. De afspraak was dat we op elkaar zouden wachten in de kantine bij de pont naar Texel. Toen Piet en 
Jaap aankwamen bij Den Helder bleek dat de kantine achter de loketten bij de pont was. Eerst werd er voor de zekerheid gekeken of Frans en zijn 
vrouw bij het hotel naast de weg waren, maar dat was niet zo. Dan maar door de poorten naar de kantine. Dat gedaan bleek dat de kantine niet 
open was (zeker vanwege het later tijdstip) en dat Frans nergens te bekennen was, niet op het bovendek en niet op het onderdek. Toen zijn Piet en 
Jaap terug gelopen naar de loketten, maar nog steeds niets te zien. Dan kon er alleen nog maar gewacht worden, maar wie er ook kwam geen 
Frans. Misschien stond Frans in een rij bij het vorige vertrek van de pont en moest hij wel mee? Dan maar naar de overkant. Dat moest trouwens 
wel, want het was de laatste van die dag. Op het bovenste dek nog even gewacht voordat de pont vertrok, want misschien kwamen ze er nog op 
rijden. Helaas, dat was niet zo. Tijdens de vaart zijn Piet en Jaap naar de kantine geweest en hebben een kop chocolade gedronken. Op Texel 
aangekomen direct naar de parkeerplaats gereden om te kijken of ze daar stonden te wachten: ook niet. Toen werden Piet en Jaap wel ongerust. 
Dan maar naar het huisje en eventueel morgenochtend weer terugrijden, want naar het huis van Frans bellen leverde ook niets op. Aangekomen bij 
De Ruyterplaats willen Piet en Jaap naar binnen rijden, maar staat er een auto voor. Wie? Natuurlijk: Frans en zijn vrouw.  
Wat bleek nu: Frans en zijn vrouw hebben een tijd gewacht op een hoek voor de oprit naar de pont (ruim voor de loketten) en zijn daar maar even 
weg geweest. In die tijd zijn Piet en Jaap gepasseerd. Zij gingen op het bovenste dek staan en Frans stond op het onderste dek. Frans wist niet dat 
er een tweede dek was en is in zijn auto blijven zitten. Hij reed direct door vanaf de pont en moest even zoeken in Den Burg. Piet en Jaap reden met 
de navigatiemanager direct goed, zodat beide auto's gelijk aankwamen op de bestemming.  
Op zondag 3 november werd het toernooi om 15.00 uur geopend en daarna stond een sneldamtoernooi op het programma dat door het diner werd 
onderbroken. Frans wilde wel meedoen, maar Piet en Jaap niet. Ze zijn toen naar het strand geweest waar het goed stormde. Op maandag 4 
november begon om 10.00 uur het toernooi echt. Frans, Piet en Jaap moesten tegen sterkere dammers. Frans en Jaap speelden verdienstelijk 
remise. Bij Piet leek het erop dat zijn tegenstander twee keer achter elkaar zette. Deze partij was niet in te voeren dus zal dit juist zijn. Mede als 
gevolg van deze dubbele zet kwam Piet vast te staan. Ze gaan er vanuit dat zijn tegenstander dit niet bewust gedaan heeft. Jaap accepteerde 
remise in een gewonnen stand. Hij was op dat moment heel erg moe en had nog niet berekend hoe de stand was. Later bleek dit in twee zetten 
gewonnen te zijn.  
De tweede ronde was om 16.00 uur. Frans speelde tegen de tegenstander van Jaap van de eerste ronde en Jaap speelde tegen de tegenstander 
van Frans van de eerste ronde. Jaap kwam moeilijk te staan, maar kwam hier goed uit. Hij lette echter niet op en liep in een diepe combinatie. 
Achteraf werd gezegd dat dit gebeurde in een gewonnen stand voor Jaap. Frans liet zich al snel verschalken door zijn tegenstander. Piet had het 
voordeel van de eerste winst, want dan speel je de tweede ronde (vaak) tegen een zwakkere tegenstander. Piet won en stond nu een puntje voor op 
Frans en Jaap en dat is een tijd zo gebleven. Frans liep een paar keer tegen een nederlaag aan en zat behoorlijk in de put, maar is daar redelijk 
uitgekomen. Piet speelde een toernooi, zoals we van hem gewend zijn en Jaap speelde een paar moeilijke, maar interessante partijen. De partij 
tegen Juri Geisenblas was daarvan een goed voorbeeld. Jaap speelde een paar keer 'op goed geluk' en dat lukte goed. Jaap stond enigszins 
opgesloten, maar kwam hier uiteindelijk goed uit. Hij gaf een 2 om 1 weg, maar kon deze schijf achterstand direct weer goed maken. Even leek het 
erop dat Juri met een 2 om 1 dit kon tegenhouden, maar dan zat er weer een plakker in voor Jaap, die waarschijnlijk winstgevend was. Dus moest 
Juri de schijf weer teruggeven. Daarna liep de partij al snel remise.  
 
 



 
 
 
 
De ronde daarna speelde Jaap tegen Aart Walraven en vergat bij de eerste zetten om 13-19 te spelen in plaats van 14-19. Aart dacht hiervan 
gebruik te maken door de hekstelling in te nemen, maar door goed tegenspel van Jaap kon hij dit niet. Wel kreeg Aart het voor elkaar om aan het 
einde van de partij met 4 schijven er 5 van Jaap vast te houden. Dit moest Jaap toelaten vanwege temponood. Door aan de andere kant te spelen 
kreeg Aart veel voordeel. Hij kon aan het einde van de partij met 30-24 naar voren en achteren ruilen. Aart, Jaap en Frans (die stond te kijken) 
dachten dat terugruilen beter was, maar achteraf gezien was dit niet zo. Jaap kon zijn 5 schijven, die vastzaten, gebruiken om een doorbraak te 
forceren. Even later kon Jaap remise maken door met een 2 om 1 Aart zonder overmacht te laten.  
Jaap heeft in dit toernooi twee keer met hetzelfde zetje gewonnen. Eerst liep Wim Bennink in een 3 om 3 naar veld 6 en later liep Barbara Graas in 
hetzelfde zetje, maar nu naar veld 8. Beide keren werd er een dam gehaald en na goed uitkijken de partij gewonnen. Twee keer liep Jaap in een 
diep zetje, de eerste keer in de tweede ronde en de tweede keer tegen Bob Kersten. De eerste partij zou waarschijnlijk zijn gewonnen en de tweede 
verloren.  
De laatste ronde zat Jaap er helemaal doorheen waardoor hij in een eenvoudigde Haarlemmer liep. Jaap ging toen met de vrouw van Frans naar 
een boer met 7 Chow Chows (Frans en zijn vrouw hebben ook een Chow Chow). Daar werd een tijd over de honden gesproken en heeft zij aardig 
wat opgestoken over het eten van deze honden. Hij had een nest met jongen, maar die waren allemaal al verkocht.  
Met 9 uit 9 was Jaap al tevreden met het resultaat. Piet heeft dit aantal punten ook gehaald en beide hoopten dat Frans zou winnen en ook op 9 
punten zou komen. Dat lukte helaas niet waardoor Frans op 7 uit 9 eindigde.  
Al vroeg werd de weg naar huis genomen en met een plak speculaas en Texels bier kwamen allen weer thuis. Het huisje was prima geweest en het 
weer toch wel redelijk ondanks de regen, dus was het een leuke week geweest.  
 


