
UITSLAGEN VAN RONDE 30 16 januari 2014 Aanwezig: Uiterlijk 19.45 uur.

Harold Jagram - Roel Langbroek 1 - 1 Indeling: Uiterlijk 20.00 uur.

Jetse Veenstra - Dion van Bommel 0 - 2

Orlando IJzer - Wim Stoker 2 - 0 Afbellen bij Jaap: 06-17.37.28.23

Rafindrepersad Dihal - Piet Rozenboom 0 - 2 Of: jaapvanhal@casema.nl

Jeremy Pauwels - Gerard Peroti 0 - 2

Oedebhaan Dihal - Biswanand Rambaran 2 - 0 T = tweede partij

T Guillaume Zuniga - Ben Hoogland 2 - 0 D = derde partij

D Ben Hoogland - Guillaume Zuniga 1 - 1

 
Nieuwsbrief 19 januari 2014, nummer 477       Redactie: Jaap van Hal 
Wel en wee 

Op zaterdag 18 januari zijn Piet Rozenboom en Jaap van Hal naar de halve finale NK voor heren in Schiedam wezen kijken. Nadat daar de mooie 

combinatie van Andrew Tjon A Ong en het verlies van Pertap Malahe (tegen Frits Luteyn), gezien waren werd naar het zuiden van Den Haag 

gereden. Jaap had de laatste nieuwsbrieven geprint en deze werden naar Piet Scheeres gebracht. Piet woont nog steeds op zijn oude adres en 

wordt daar verzorgd door zijn familie. Piet is 9 weken in een verzorgingstehuis geweest, maar mocht daar niets meer doen. Hij mocht zelfs zijn 

eigen boterham niet smeren en mocht ook niet wandelen. Daardoor werd hij steeds zwakker en heeft zijn familie besloten om hem naar huis te 

halen en daar te verzorgen. Door veel te lopen en oefeningen te doen wil Piet weer aansterken en daarna weer komen dammen. Hij heeft een 

rollator en kan daarmee rondjes lopen in huis. De rollator is inklapbaar zodat deze ook in de auto meegenomen kan worden. Piet zal dus met de 

rollator naar de club komen. We hebben bij Piet gezellig met hem en de familie gepraat, Piet heeft van zijn familie een boek van Harm Wiersma 

gekregen en daarmee speelt hij partijen na. Piet is dus nog steeds aan het dammen. Piet Rozenboom en ik gaan binnenkort bij Piet Scheeres een 

middagje of avond dammen, zodat Piet weer een beetje kan wennen aan het spelen van een partij. Zoals altijd kwam de jeugd weer aan bod, want 

het is belangrijk dat de club jeugdleden heeft. Piet vertelde dat hij uit het noorden van het land komt, Delfzijl, en dat zijn familie veel dammers had. 

Zijn vader was een keer kampioen van het noorden en heeft een keer gewonnen van Ben Springer. Broers van zijn vader en van Piet damden ook, 

maar zijn kinderen en kleinkinderen niet. Hij kan dus niet met familie oefenen. Piet zag er gezond en helder uit. Hij wordt dus goed verzorgd door 

zijn familie.  

We hopen dat hij snel weer aangesterkt zal zijn zodat hij op de club zijn schijfjes weer kan schuiven!  

 

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
Bedenktijd: 45 minuten + 1 minuut per zet

Stand voor het kampioenschap; damseizoen 2013-2014 16 januari 2014

Naam speler Groep

Rating 

1 jan14 AW Gew. Rem. Verl.

Punten 

voor

Punten 

tegen

Eigen 

moyen

Tegen 

moy.

Totaal 

moy. Wit Zwart

Aantal 

vrij

Vorige 

plaats

Beurt 

vrij

1 Orlando IJzer B 997 2 2 0 0 4 - 0 2000 771 1385 1 1 0 5

2 Krijn Toet A 1247 20 14 3 3 31 - 9 1550 1079 1315 10 10 0 1 8

3 Dion van Bommel A 1030 11 7 2 2 16 - 6 1455 1116 1285 5 6 0 4

4 Frans van de Velde A 1120 9 6 1 2 13 - 5 1444 1092 1268 5 4 1 3

5 Roel Langbroek A 1026 10 4 6 0 14 - 6 1400 1075 1237 5 5 1 2

6 Bonne Douma A 1049 19 11 3 5 25 - 13 1316 1103 1209 9 10 0 6 4

7 Jaap van Hal A 1060 21 11 6 4 28 - 14 1333 1060 1197 10 11 5 7

8 Hans Jacobsen A 1128 23 12 6 5 30 - 16 1304 1082 1193 12 11 0 8 3

9 Jetse Veenstra A 1070 25 10 9 6 29 - 21 1160 958 1059 13 12 0 9 5

10 Wim Stoker B 974 24 8 7 9 23 - 25 958 1107 1033 11 13 1 10

11 Piet Rozenboom B 1009 14 4 6 4 14 - 14 1000 1041 1021 7 7 1 12

12 Frans Teijn A 1023 21 6 9 6 21 - 21 1000 1020 1010 11 10 1 11

13 Gerard Peroti B 955 22 8 6 8 22 - 22 1000 938 969 11 11 1 13

14 Harold Jagram A 985 17 3 6 8 12 - 22 706 1029 868 9 8 0 17 6

15 Ben Hoogland B 920 21 5 7 9 17 - 25 810 921 865 10 11 1 15

16 Sanjay Dhauntal B 962 4 1 0 3 2 - 6 500 1189 845 3 1 0 16

17 Bas Baksoellah B 1028 10 3 1 6 7 - 13 700 936 818 5 5 1 18

18 Oedebhaan Dihal B 893 11 3 1 7 7 - 15 636 945 791 5 6 0 23 7

19 Hugo Simons jr. A 1198 5 2 1 2 5 - 5 1000 579 790 2 3 0 20 1

20 Guillaume Zuniga B 920 24 3 8 13 14 - 34 583 974 778 12 12 0 22 2

21 Ravindrepersad Dihal B 907 13 4 2 7 10 - 16 769 770 769 6 7 0 21

22 Biswanand Rambaran B 747 16 2 5 9 9 - 23 563 963 763 8 8 1 19

23 Jeremy Pauwels B 917 2 0 1 1 1 - 3 500 905 702 1 1 0 14

24 Piet Scheeres B 987 8 1 2 5 4 - 12 500 835 668 4 4 1 24

25 Nerindrekoemar Bisseswar B 776 8 1 0 7 2 - 14 250 905 577 5 3 0 25 9

Aantal avonden tot 1-6-2014: 18

Om met 18 opgenomen te worden in de eindstand nu nodig: 11 Om met 15 mee te doen aan de externe competitie nu nodig: 9,4

Vijf dammers zullen het moeilijk krijgen om het vereiste aantal partijen te spelen. Hun aantal partijen zijn vet en cursief gemaakt.



Provinciale clubcompetitie ZHDB 

Op maandag 6 januari moest het tweede team uit spelen bij Damclub Scheveningen. Het team stond op de laatste plaats dus was het belangrijk om 

met een overwinning van deze plaats af te komen. De thuiswedstrijd tegen Scheveningen ging verloren, maar dit seizoen is er niets te zeggen over 

de competitie. Elk team kan verslagen worden. Dat bleek ook weer deze avond. De Dihals hadden de zwaarste tegenstanders, want Oedebhaan 

moest tegen Piet Rozenboom en Rafindrepersad tegen Arie te Lindert. Zij konden wel lang volhouden, maar gingen toch ten onder. Tussen deze 

twee partijen won Wim Stoker van Hedwig Callender, zodat de stand 4-2 werd in het voordeel van Scheveningen. Gerard Peroti maakte de stand 

gelijk door redelijk eenvoudig te winnen van Hedwig Callender. Even later stonden Ben Hoogland, tegen Koos van Setten, en Harold Jagram, tegen 

Johan Pronk, gewonnen. Ben kon echter de winst net niet pakken waardoor de eindstand 7-5 werd in het voordeel van De Hofstad Dammers. 

De avond na de overwinning speelde Naaldwijk thuis tegen DOS Delft. In tegenstelling tot vorig seizoen, toen Naaldwijk onderaan stond, ging het dit 

jaar om het kampioenschap met DOS. DOS trad zonder Henk de Witt aan, maar wel met Jelle Groeneveld. Dat mocht echter niet helpen, want Jelle 

speelde remise tegen Peter Bentvelzen. Dat bleek achteraf beslissend, want het werd 7-5 voor Naaldwijk, waarmee dit team twee punten voorsprong 

nam op DOS Delft. 

Op donderdag 8 januari trad Monster in Rotterdam aan tegen Constant Charlois 2. MDV dat nu onderaan stond moest dus ook in Rotterdam gaan 

scoren om van die plaats af te komen. Dat lukte, want mede dankzij de mooie overwinning van Leny van der Gaag-Pronk op Soegrim Boedhram won 

Monster met 8-4 van Constant Charlois 2.  

Het tweede team van De Hofstad Dammers heeft dus het doel nog niet bereikt, want door de overwinning van Monster staat het team weer op de 

laatste plaats, samen met Constant Charlois 2. CC2 heeft echter betere bordpunten. Op donderdag 23 januari speelt het team thuis tegen de 

koploper. Aangezien de uitwedstrijd met 6-6 gelijk werd gespeeld, moet er nu ook minimaal een punt te halen zijn.  

 

Rien van Setten beker 

Op donderdag 9 januari werd de halve finale om de Rien van Setten beker gespeeld. Krijn Toet moest tegen Frans van de Velde aantreden en Frans 

Tijn tegen Harold Jagram. Frans Teijn had echter griep waardoor hij niet kon komen. Krijn Toet en Frans van de Velde waren er wel. Het werd een 

mooie partij, die uiteindelijk door Krijn werd gewonnen omdat de vlag bij Frans viel. Krijn gaat dus door naar de finale, die op 27 februari wordt 

gespeeld. Bij damclub Den Haag zijn ze nog bezig met de tweede ronde. Daar doen 25 spelers mee aan de Harry de Hardt bokaal. De tweede ronde 

is daar dus pas de achtste finale.   

 

Haagse Kampioenschappen 

Inmiddels hebben zich 38 dammers aangemeld voor deze kampioenschappen. Van onze club hebben zich nog maar 6 spelers aangemeld. Het 

Haags Comite streeft er naar om het record van 42 dammers van vorig jaar te verbreken. Meld je dus aan! 

Momenteel zit er maar 1 speler van De Hofstad Dammers in de Hoofdklasse en wel op de tiende plaats. Hij kan er dus elk moment uitvallen! 

 

Landelijke competitie 

Tijdens het vrije avondje op donderdag 16 januari heb ik uitgezocht tegen wie De Hofstad Dammers moeten spelen als een 

promotie/degradatieplaats wordt gehaald. Als het team op de tweede plaats eindigt, dan moet er aangetreden worden tegen de nummer 2 van de 

Eerste Klasse A (dat is nu Witte van Moort 2). Als het team op de derde plaats eindigt wordt de tegenstander nummer 9 van Hoofdklasse B (dat is nu 

CEMA/De Vaste Zet 2). Dit is ook de klasse waarin het eerste team van Damclub Den Haag speelt! 



Donderdag 16 januari 2014 

Vanavond werd er weer een record gebroken op het Eeldepad, want het eerste team voor de ZHDB speelde tegen Damlust Gouda voor  de 

Hoofdklasse en verder waren er nog 15 dammers van de  Hofstad Dammers aanwezig. Dat betekent dus 21 spelers van een totaal aa ntal van 25 

dammers. Dat is 84 %.  

Het eerste team had dus weer een zware dobber, na de slechte score bij Rijnsburg. Het was nu zaak om wel bordpunten te scoren  om het 

zelfvertrouwen niet al te veel te beschadigen. De gasten hadden geen invaller nodig, het team van DHD wel. Frans Teijn was na melijk nog steeds 

ziek en hij werd vervangen door Hugo Simons jr. Het was nog even zoeken naar iemand, die een openingswoordje wilde voeren, wa nt de voorzitter is 

daar nog niet ervaren in en had het te druk met andere zaken. Frans van de Velde hield daarom dit woordje.  

De overige spelers werden rond 20.00 uur ingedeeld. Het programma stelde echter Guillaume Zuniga weer tegenover Rafindrepersa d Dihal. Zij 

zouden dan voor de derde keer tegen elkaar spelen, waarbij vorige week pas de tweede partij was gespeeld. De wedstrijdleider heeft daarom 

gekeken tegen wie Guillaume nog niet had gespeeld. Dat waren er maar weinig en die waren niet beschikbaar of waren net nieuw op de club. 

Daarom werd er voor gekozen om Guillaume voor de tweede keer tegen Ben Hoogland te laten spelen. Rafindrepersad kwam daardoor  tegenover 

Piet Rozenboom te zitten. Er werd nog wat geschoven met tafels en stoelen voordat de partijen werden begonnen.  

Orlando IJzer wilde zich bij de voorzitter aanmelden om lid te worden, maar werd verwezen naar de penningmeester en de secret aris. Of hij zich 

aangemeld heeft is nog niet duidelijk. Wel werd hij gelijk ingedeeld. Hij speelde zijn tweede partij tegen Wim Stoker. Ben Ho ogland werd het 

'slachtoffer' van de aanpassing van de wedstrijdleider, want binnen drie kwartier liep hij in een damzetje en na een uur gaf hij op. Omdat zij zo vroeg 

klaar waren hebben Ben en Guillaume deze avond twee keer tegen elkaar gespeeld. Rond dezelfde tijd dat Guillaume de dam haald e won 

Oedebhaan Dihal door een afruil een schijf winst. Door de afruil kwam een schijf van Biswanand Rambaran zodanig te staan dat het niet meer te 

verdedigen was.  

Op het moment dat Ben verloor stond het op de borden van het zestal nog gelijk. Peter van Eck (1259) stond wel een schijf voo r, maar deze kon zijn 

tegenstander Teun van de Krol (1355) elk moment weer terugwinnen. Hugo Simons jr. (1192) had de 'eer' om tegen Erno Prosman ( 1562) te spelen. 

Rond 21.20 uur nam Teun van de Krol een diepe combinatie, die op het eerste gezicht een goede dam zou opleveren. Dat bleek ec hter anders te 

lopen, want even later stond een 6 om 6 op het bord en werd er tot remise besloten. De eer was in ieder geval gered!  

Bij de onderlinge had Orlando IJzer inmiddels Wim Stoker vastgezet, waardoor hij met een 2 om 2 dam kon halen. Even later won  hij de partij. Piet 

Rozenboom kreeg de mogelijkheid om Rafindrepersad Dihal in de kettingstelling te nemen en dat deed hij. Biswanand dacht in zi jn partij met een 

combinatie door te breken naar dam, maar Oedebhaan kon de schijf die naar dam zou lopen makkelijk teruggooien. Daarna bleef e en 7 om 6 over 

voor Oedebhaan. Om 21.45 uur combineerde Oedebhaan naar dam en won de partij. Rafindrepersad dacht met een ruil uit de proble men te komen, 

maar maakte het daardoor makkelijker voor Piet. Piet kon namelijk daarna naar dam combineren, 1 schijf winnen of 2 schijven w innen. 

Rafindrepersad name de verkeerde variant waardoor hij twee schijven verloor en later de partij. Rond 21.55 uur liep Jeremy Pa uwels in een zetje van 

Gerard Peroti. Het leek er op dat het zetje niet kon, maar door eerst een schijf te offeren werd het zetje toch uitgevoerd en  won Gerard de partij. Even 

later won Piet zijn partij.  

Bij het zestal dacht Hans Jacobsen (1112) met een combinatie door te kunnen breken naar dam. Zijn schijf belandde op de lijn voor de damlijn, maar 

kon op de volgende zet echter niet naar dam lopen. Zijn tegenstander, Harry Clasquin (1201), kon dit door een eenvoudige 2 om  2 voorkomen. De 

combinatie van Hans kostte hem een schijf en die bleef dus nu staan. Krijn Toet (1252) had inmiddels met een combinatie er vo or gezorgd dat de 

rechtervleugel van zijn tegenstander, Eric Jan van Reenen (1174), erg werd verzwakt. Hugo Simons jr. kwam in temponood tegen Erno en verloor 

zijn partij; stand 1-3. Frans van de Velde (1147) maakte tegen Erik Hoogendoorn (1267) een rekenfout en kwam twee schijven achte r. Wel konden 

beide spelers doorlopen naar dam. Erno Prosman stond na zijn partij even naar het damprobleem op het notatiebiljet te kijken!  

 



Het schema voor de rest van het damseizoen 2013-2014 ziet er nog als volgt uit:
do 23 januari Eerste Klasse B ZHDB DHD 2 - Naaldwijk Teamleider: Harold Jagram

za 25 januari Landelijke competitie: De Hofstad Dammers - Haarlemse Damclub Teamleider: Frans van de Velde

di 28 januari Hoofdklasse ZHDB Den Haag - DHD 1 Teamleider: Hugo Simons jr

do 30 januari Onderlinge competitie

do 6 februari Eerste Klasse B ZHDB MDV - DHD 2 Teamleider: Harold Jagram

za 8 februari Landelijke competitie: De Hofstad Dammers - ADG Teamleider: Frans van de Velde

do 13 februari Hoofdklasse ZHDB DHD 1 - VELO Teamleider: Hugo Simons jr

do 20 februari Eerste Klasse B ZHDB DHD 2 - DOS Delft Teamleider: Harold Jagram

za 22 februari Landelijke competitie: O20 2 - De Hofstad Dammers Teamleider: Frans van de Velde

do 27 februari Rien van Setten Beker: Finale

do 6 maart Onderlinge competitie do 17 april SNELDAMMEN

do 13 maart Onderlinge competitie do 24 april Onderlinge competitie

do 20 maart Onderlinge competitie do 1 mei Onderlinge competitie

do 27 maart Onderlinge competitie do 8 mei Onderlinge competitie

do 3 april Onderlinge competitie do 15 mei Onderlinge competitie

do 10 april Onderlinge competitie do 22 mei Onderlinge competitie

beide spelers doorlopen naar dam. Erno Prosman stond na zijn partij even naar het damprobleem op het notatiebiljet te kijken!  

 
Donderdag 16 januari 2014 (vervolg) 

Rond 22.25 uur kon de tegenstander van Hans ten koste van de schijf, dat hij voor stond, doorlopen naar dam. Frans had inmidd els verloren 

waardoor de stand al 1-5 was. Even later verloor Hans; 1-7. Even later kon Krijn doorbreken naar dam.  

Opvallend was dat de meeste spelers van Damlust weinig tijd op de klok hadden staan. Was dit nu omdat zij bewust veel tijd ge bruiken in het begin 

van de partij of omdat ze nog steeds niet gewend zijn aan de nieuwe tijd. De extra minuut per zet hebben ze dan wel hard nodi g. Bonne Douma 

(1205) heeft in zijn partij tegen Henk van Klaveren jr (1276) deze minuut ook hard nodig. Bonne loopt achter een schijf waard oor Henk een 

combinatie kan uitvoeren. Even leek het erop dat het een remisestand was, maar de overgebleven schijven van Bonne stonden zo ongunstig dat de 

partij toch werd verloren. Krijn had inmiddels zijn partij gewonnen waardoor de wedstrijd met 9 -3 werd gewonnen door Damlust Gouda.  

Jetse Veenstra had een lastige partij tegen Dion van Bommel. Hij kwam positioneel moeilijk te staan en verloor zijn partij. B en Hoogland maakte in 

zijn tweede partij tegen Guillaume geen fout en dat deed Guillaume ook niet, zodat deze partij in remise eindigde. Harold Jag ram bleef in een 

'remisestand' doorspelen totdat Roel Langbroek een schijf gaf om hiermee problemen te voorkomen. Toen bood Harold remise aan.  Orlando IJzer 

kwam door zijn overwinning op de eerste plaats van de ranglijst, maar heeft nog maar 2 wedstrijden gespeeld.  

In de Hoofdklasse van de ZHDB werden op en na donderdag nog drie andere wedstrijden gespeeld. Van Stigt Thans won uit met 7 -5 van het Leids 

Damgenootschap, Van Stigt Thans 2 speelde thuis met 6-6 gelijk tegen Constant Charlois en Den Haag liet zijn kansen op het kampioenschap liggen 

door uit met 7-5 te verliezen van RDC Rijnsburg. Rijnsburg heeft daardoor met nog 2 wedstrijden te gaan 3 punten voorsprong op d e koplopers van 

het vorige seizoen en 1 punt voorsprong op Van Stigt Thans tegen wie zij op vrijdag 31 januari spelen. Het team van De Hofsta d Dammers staat met 

6 punten veilig voor degradatie. De voorsprong op de onderste twee teams (De Lier en VELO) bedraagt 4 punten, die in 2 wedstr ijden nog wel zijn in 

te halen, maar qua bordpunten is er sprake van een grote voorsprong. Ook moet het team zelf nog in de laatste wedstrijd thuis  tegen VELO. 

Hans Jacobsen heeft 10 punten gescoord in de Hoofdklasse. Zijn directe achtervolgers binnen het team hebben maar 5 punten! Ha ns is dus al 

topscorer van het team.  


