
 
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 
 
Nieuwsbrief 2 maart 2014, nummer 483       Redactie: Jaap van Hal 
 

Allereerst worden Menno de Block en Tobias Pohan Simandjuntak heel hartelijk bedankt voor de al de jaren dat ze voor en bij De Hofstad Dammers 

hebben gespeeld. Wij wensen hun het allerbeste toe en hopen ze ooit nog eens achter een dambord of elders tegen te komen.  

 

27 februari; ronde 36 

De externe competitie is weer afgelopen dus worden er tot september 2014 weer alleen interne partijen gespeeld. Er moet echter nog een aparte 

competitie worden afgerond, want deze was werd de finale om de Rien van Setten beker gespeeld. Er waren deze avond 16 spelers aanwezig, zodat 

er 14 dammers voor de onderlinge competitie konden spelen. Er waren nog twee partijen waarvan de spelers elkaar dit seizoen nog niet hadden 

gehad. Hugo Simons jr speelde tegen Ben Hoogland en Oedebhaan Dihal tegen Orlando IJzer. De afgebroken partij tussen Roel Langbroek en 

Bonne Douma is niet uitgespeeld, want Bonne gaf de partij op. Roel was nog wel aanwezig om de partij eventueel uit te spelen en ging aan het begin 

van de damavond weer naar huis. De club heeft een tweede kast gekregen. Deze staat in de algemene ruimte, tweede kast links gezien vanuit de 

ingang. De spullen, die niet nodig zijn in het speellokaal, zijn verplaatst naar de nieuwe kast. Er zijn nog twee dozen met houten klokken en een paar 

oude klokken staan in een doos bovenop de kast. Er waren nog een paar oude bekers, maar die zijn weggehaald. Beide kasten zijn nu opgeruimd en 

de houten, rijdende kast kan weg. Als Damclub Den Haag volgend seizoen thuiswedstrijden op het Eeldepad spelen, dan is er ruimte voor hun 

klokken, zodat daarmee niet gesjouwd hoeft te worden. Borden en schijven hebben we genoeg.  

 

Bestuur van de KNDB 

Het bestuur van de KNDB is afgelopen dinsdag op het Eeldepad geweest om met dammers van Den Haag en omgeving te praten. Frans van de 

Velde, Dion van Bommel en Bonne Douma zijn naar deze bijeenkomst geweest. Misschien heeft een van hen tijd om een kort verslagje te schrijven? 

Het ging onder meer over de toekomst van onze vereniging. Is er een beleid voor de toekomst en wat houdt deze dan in?  

 

De Haagse Kampioenschappen 

Deze kampioenschappen zijn afgelopen dinsdag weer begonnen. Dit jaar geldt het ook voor het kampioenschap van de ZHDB, wat rechten geeft om 

mee te doen aan de Halve Finale van Nederland van volgend jaar. Er doen dit jaar 48 dammers mee, waarvan vier vrouwen en vier jeugdleden. Er 

doen te weinig jeugdleden mee om een eigen competitie te spelen. Daarom spelen zij mee met de volwassenen, alleen met een kortere speeltijd. De 

deelnemers zijn verdeeld over de Hoofdklasse (10), Promotieklasse (10), Eerste klasse (10), Tweede klasse (9) en Derde klasse (9). Voor deze 

kampioenschappen wordt ook een nieuwsbrief geschreven en rondgemaild.  

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

27 februari 2014

Stand voor het kampioenschap; damseizoen 2013-2014

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 Roel Langbroek A 1026 12 6 6 0 18 - 6 1500 1062 1281 5 7 1 3

2 Krijn Toet A 1247 22 14 5 3 33 - 11 1500 1046 1273 11 11 0 1 6

3 Dion van Bommel A 1030 14 8 4 2 20 - 8 1429 1067 1248 7 7 0 4 8

4 Hans Jacobsen A 1128 27 15 6 6 36 - 18 1333 1037 1185 14 13 0 6 1

5 Jaap van Hal A 1060 27 15 6 6 36 - 18 1333 1014 1174 14 13 5 5

6 Bonne Douma A 1049 23 12 4 7 28 - 18 1217 1095 1156 12 11 0 7 2

7 Jetse Veenstra A 1070 30 13 10 7 36 - 24 1200 989 1094 15 15 0 8 3

8 Frans Teijn A 1023 25 9 9 7 27 - 23 1080 971 1026 12 13 1 10

9 Wim Stoker B 974 26 9 7 10 25 - 27 962 1067 1014 12 14 1 9

10 Gerard Peroti B 955 25 9 7 9 25 - 25 1000 983 991 12 13 1 11

11 Piet Rozenboom B 1009 18 4 8 6 16 - 20 889 1003 946 9 9 1 12

12 Harold Jagram A 985 18 3 7 8 13 - 23 722 1042 882 9 9 0 13 4

13 Ben Hoogland B 920 24 6 7 11 19 - 29 792 940 866 12 12 1 14

14 Oedebhaan Dihal B 893 14 3 2 9 8 - 20 571 1030 801 7 7 0 19 5

15 Ravindrepersad Dihal B 907 15 5 2 8 12 - 18 800 801 800 7 8 0 16 7

16 Guillaume Zuniga B 920 29 3 10 16 16 - 42 552 988 770 14 15 1 18

17 Biswanand Rambaran B 747 21 2 6 13 10 - 32 476 1040 758 11 10 1 17

UITSLAGEN VAN RONDE 36 Aanwezig: Uiterlijk 19.45 uur.

T Jaap van Hal - Jetse Veenstra 0 - 2 Indeling: Uiterlijk 20.00 uur.

T Hans Jacobsen - Gerard Peroti 2 - 0

T Bonne Douma - Wim Stoker 2 - 0 Afbellen bij Jaap: 06-17.37.28.23

T Biswanand Rambaran - Frans Teijn 0 - 2 Of: jaapvanhal@casema.nl

T Piet Rozenboom - Guillaume Zuniga 1 - 1

Hugo Simons jr - Ben Hoogland 2 - 0 T = tweede partij

Oedebhaan Dihal - Orlando IJzer 1 - 1 D = derde partij

Afgebroken partij:

Roel Langbroek - Bonne Douma 2 - 0

Bedenktijd: 45 minuten + 1 minuut per zet

kampioenschappen wordt ook een nieuwsbrief geschreven en rondgemaild.  



Aantal avonden tot 1-6-2014: 12

Om met 15 mee te doen aan de externe competitie nu nodig: 11,3 Aantal avonden tot 1-6-2013: 12

Naam speler Groep

Rating 

1 jan14 AW Gew. Rem. Verl.

Punten 

voor

Punten 

tegen

Eigen 

moyen

Tegen 

moy.

Totaal 

moy. Wit Zwart

Aantal 

vrij

18 Frans van de Velde A 1120 10 6 2 2 14 - 6 1400 1128 1264 5 5 1 2

19 Orlando IJzer B 997 5 3 2 0 8 - 2 1600 712 1156 2 3 0

20 Hugo Simons jr. A 1198 7 4 1 2 9 - 5 1286 603 944 4 3 0

21 Sanjai Dhauntal B 962 6 1 1 4 3 - 9 500 1235 867 4 2 0

22 Bas Baksoellah B 1028 10 3 1 6 7 - 13 700 941 821 5 5 1 15

23 Jeremy Pauwels B 917 2 0 1 1 1 - 3 500 896 698 1 1 0

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

25 Nerindrekoemar Bisseswar B 776 8 1 0 7 2 - 14 250 946 598 5 3 0

Plaats in de eindstand: 
Als een dammer mee wil doen aan de externe competitie van het volgende seizoen moet hij aan het einde van dit seizoen minimaal 15 partijen 

hebben gespeeld.  

Een dammer komt pas in de eindstand voor het kampioenschap als hij 15 partijen of meer heeft gespeeld. In de eindstand gelden alleen scores 

met 18 of meer partijen. Daarom wordt de eindscore van dammers met 15, 16 en 17 gecorrigeerd naar 18. Hiertoe wordt de behaalde score in 

gewone punten verhoogd met 0,5 per ontbrekende partij. Bij 15 is dit (15 + 3 x 0,5)/18 x score, bij 16 is dit (16 + 2 x 0,5)/18 x score en voor 17 is 

dit (17 + 1 x 0,5)/18 x score.  

Onder deze tekst staat twee cijfers. Het getal links geeft aan hoeveel partijen er tot nu toe gemiddeld gespeeld moeten zijn om het vereiste aantal 

aan het einde van het seizoen te halen. Hierbij wordt verondersteld dat de rest van het seizoen evenveel wordt gespeeld als tot nu toe. Het 

rechter getal geeft aan hoeveel speelavonden er nog zijn tot het einde van het damseizoen.  
 



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 Krijn Toet 90 2

Frans van de Velde 90 0

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 Krijn Toet 60W 2

Harold Jagram 120R 0

9 Frans Teijn 1084 90 1 2

10 Dion van Bommel 1030 90 1 0 C Piet Rozenboom 90 0 / \

11 Piet Rozenboom 993 Frans Teijn 90 2

12 vrij Frans Teijn 90 1

Harold Jagram 90 1

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 Harold  Jagram wint de

16 Oedebhaan Dihal 920 tweede sneldampartij!

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

Rien van Setten beker 
De finale om de Rien van Setten beker werd dit jaar gespeeld tussen Krijn Toet en Harold Jagram. Het werd een spannende partij, want geen 
van beide spelers kon echt voordeel behalen. Harold had voldoende aan remise en de stand was dus in het voordeel voor hem. Aan het einde 
van de partij stond het remise, maar toch won Krijn. Helaas heb ik niet gezien hoe dit ging. Wel was Harold erg teleurgesteld en dat is te 
begrijpen als je zo dicht bij de remise zit. Krijn kan nu tegen de winnaar van de Harry de Hardt Bokaal van Damclub Den Haag spelen. De 
afgelopen jaren moest de winnaar van de Harry de Hardt bokaal altijd wachten op de winnaar van de Rien van Setten beker (toen nog Marius 
Pershad beker). Dit jaar is het andersom, want bij Den Haag zijn nog met de kwarfinales bezig.  Dat wordt dit jaar moeilijk, want de Haagse 
Kampioenschappen zijn afgelopen dinsdag weer begonnen.  
 



Paraplu 
U zult wel denken: 'Wat heeft een paraplu te maken met een damclub? Dat is toch alleen om droog bij de club te komen?' 
Neen, in dit verhaal gaat het ergens anders om. Momenteel hebben we drie damverenigingen in Den Haag, die samen vier teams inzetten voor de 
landelijke competitie. Er doen dus 40 dammers + invallers mee aan de landelijke competitie. Een dammer kan echter maar voor 1 club meedoen aan 
deze competitie. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om iemand van Damclub Scheveningen in te zetten voor Damclub Den Haag. Zelfs als deze 
dammer lid is van beide verenigingen. Op deze manier is het mogelijk dat bij deze drie verenigingen ook spelers zijn, die graag mee willen doen, 
maar niet opgesteld (kunnen) worden. Daarnaast kunnen alleen spelers van de eigen club worden ingezet, dus niet de sterksten van de stad Den 
Haag. Is daarvoor een oplossing te vinden? 'Ja, door de verenigingen te fuseren tot 1 vereniging' zult u zeggen. Daartegen zal echter veel bezwaar 
bestaan. Er is echter een andere mogelijkheid. 
Er kan een parapluvereniging opgericht worden. Deze vereniging wordt door de KNDB erkend, waarbij de huidige verenigingen blijven bestaan.  
Om het eenvoudig te zeggen: De leden van de huidige drie verenigingen, die aan de competitie van de KNDB mee willen worden lid van de 
parapluvereniging. Voor de onderlinge competitie en voor de provinciale competitie ZHDB blijven zij lid van de huidige vereniging. Zij zijn dus lid van 
twee verenigingen, maar hoeven geen extra contributie te betalen. De KNDB-contributie wordt door de eigen club afgedragen aan de 
parapluvereniging, die dit weer doorbetaald aan de KNDB. De leden van de huidige verenigingen, die niet mee willen doen aan de landelijke 
competitie, blijven lid van hun huidige vereniging en zijn dan geen lid van de KNDB. De contributie wordt daardoor wel lager, omdat het KNDB-
lidmaatschap niet betaald hoeft te worden.  
De parapluvereniging kan voor de landelijke competitie beschikken over alle leden, die landelijk willen spelen. De sterkste spelers van de huidige 
vereniging kunnen dan in het eerste team gezet worden. Elk huidig team wordt daardoor in de breedte even sterk en daardoor sterker voor de klasse 
waarin ze spelen. Nu het eerste team van Damclub Den Haag is gedegradeerd is het mooi als er een sterk team kan worden opgesteld, dat het 
komende seizoen of het seizoen kan promoveren naar de Hoofdklasse. Met een team in de Hoofdklasse, in de Eerste klasse en twee teams in de 
Tweede Klasse kan elk team lekker meespelen in de klasse waarin ze zitten. Als alleen De Hofstad Dammers en Damclub Den Haag meedoen aan 
de paraplu, dan zou er in de drie klassen 1 team kunnen spelen. Als er bij de verenigingen meer spelers mee gaan doen aan de landelijke competitie 
is het misschien mogelijk om een extra team op te stellen. Er zijn natuurlijk meerdere zaken, die vooraf afgesproken moeten worden. Zoals: wie 
speelt er in welk team? wie wordt teamleider? Hoe wordt de contributie geregeld? Wie komt er in het bestuur van de parapluvereniging en wat wordt 
de naam? Hoe worden de reiskosten verrekend? Hoe denken de leden hierover? 
 
Belangrijke vragen aan u naar aanleiding van dit verhaal zijn: 
Hoe denkt u over een parapluvereniging? Bent u voor of bent u tegen? 
Heeft u bezwaren, maar zijn deze op te lossen?  
Zijn er nog vragen: stel ze dan! 
 
Ik ben voorstander van de parapluvereniging en wil graag horen hoe u hierover denkt. 
Om te inventariseren of dit idee haalbaar is, is het belangrijk dat u uw mening uit. Gaarne deze mailen (jaapvanhal@casema.nl) of mondeling aan mij 
vertellen.  
Zijn er bezwaren die betrekking hebben op personen. Meldt deze dan aan mij. Het zal vertrouwelijk worden behandeld. Het voordeel hiervan is dat 
het probleem misschien is op te lossen zodat iedereen, die positief tegenover de paraplu staat ook positief kan reageren.  
Na de reacties zal in deze nieuwsbrief beschreven worden wat de mening van de leden is, zonder namen te noemen! 
Andere lezers van deze nieuwsbrief mogen ook reageren. Ideeën zijn van harte welkom.  
 
Aan het einde van dit stukje nogmaals de vraag: REAGEER op dit idee, want als iedereen er positief tegenover staat, dan kan het worden 
uitgevoerd. 



DAMRUBRIEK

Diagram 1 Diagram 2

Uit: Bonne Douma - Wim Stoker Uit: Jaap van Hal - Jetse Veenstra

3-8 ??? 44-40 ???

 

Diagram 1.   
In de partij volgt: 3-8; 44-40, 35x44; 39x50, 20x28; 32x23. 
  
Diagram 2.  
In de partij volgt: 44-40, 25-30; 34x25, 14-20; 25x23, 18x38; 32x43, 17-22; 27x18, 12x41. 

uitgevoerd. 


