
24 april 2014

 
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!  
 

 
Nieuwsbrief 29 juni 2014, nummer 499        Redactie: Jaap van Hal 
 
Wel en wee 
 
Er is weer droevig nieuws te melden binnen de damwereld. Op donderdag 26 juni meldde de KNDB dat Nina Hoekman is overleden. De In 

Memoriam van de KNDB wordt in z'n geheel in deze nieuwsbrief weergegeven. 

 

Ook vanuit damclub Den Haag werd op maandag 23 juni droevig nieuws gemeld: 

'Beste dammers, 

Gisteren is Wim Hendriks na een kort ziekbed overleden. De meeste mensen wisten wellicht al dat het niet goed ging met Wim, maar zijn 

overlijden  

kwam toch onverwacht snel. Hoewel Wim zelf nooit op de voorgrond trad, verliezen we in hem toch een vooraanstaand lid.' 

 
In de nieuwsbrief van damclub Den Haag staat: 
Op zondag 22 juni is Wim Hendriks overleden. Wim werd maar liefst 98 jaar oud. Hij was al lange tijd het enige lid dat ouder was dan de damclub. 
Helaas heeft hij zijn honderdste verjaardag én het 100-jarig bestaan van de vereniging niet mogen meemaken.  
Wim werd al in de jaren dertig lid van een damvereniging bij één van de voorlopers van DC Den Haag. In een Informatie Bulletin van de jaren 
negentig is Wim nog op een foto te zien van een massakamp in Enschede in 1935. Al snel speelde Wim in het eerste tiental van Wie Zoekt, Die 
Vindt (dat in die jaren een combinatie vormde met de Haagse Damsocieteit), getuige een krantenbericht in de Haagsche Courant (in de nieuwsbrief 
van Den Haag staat een stukje van dit artikel).  
Tot op hoge leeftijd was Wim altijd bereid de handen uit de mouwen te steken. Zo was hij jarenlang actief bij de Haagse schooldamtoernooien. Hij 
ging joviaal met de kinderen om en verbaasde iedereen door bij het inrichten van de speelzaal als een jonge vent met de tafels te tillen.  
We wensen zijn familie veel sterkte met het verlies. De uitvaart zal in besloten kring plaats vinden.   
 
 

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. 

Bankrekeningnummer: NL93INGB0000326400 t.n.v. Damvereniging ODB;  

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



 De Hofstad Dammers

26 juni 2014

Stand voor het kampioenschap; damseizoen 2014-2015

Naam speler Groep

Rating 

1 jul14 AW Gew. Rem. Verl.

Punten 

voor

Punten 

tegen

Eigen 

moyen

Tegen 

moy.

Totaal 

moy. Wit Zwart

Aantal 

vrij

Vorige 

plaats

Beurt 

vrij

1 Hugo Simons jr. A 2 2 0 0 4 - 0 2000 958 1479 1 1 0 1 1

2 Frans van de Velde A 2 2 0 0 4 - 0 2000 875 1438 1 1 0 3 3

3 Guillaume Zuniga B 4 3 1 0 7 - 1 1750 1063 1406 2 2 0 4 2

4 Gerard Peroti A 2 1 1 0 3 - 1 1500 875 1188 2 0 0 6 6

5 Krijn Toet A 2 1 1 0 3 - 1 1500 750 1125 1 1 0 2 5

6 Piet Rozenboom B 1 0 1 0 1 - 1 1000 1250 1125 0 1 0 5 9

7 Frans Teijn A 4 1 2 1 4 - 4 1000 1250 1125 2 2 0 8 4

8 Jetse Veenstra A 4 2 1 1 5 - 3 1250 938 1094 2 2 0 9 8

9 Bonne Douma A 4 1 1 2 3 - 5 750 1250 1000 3 1 0 7 7

10 Wim Stoker B 4 1 2 1 4 - 4 1000 979 990 2 2 0 12 12

11 Jaap van Hal A 3 0 2 1 2 - 4 667 1167 917 1 2 1 13 13

12 Ben Hoogland B 4 1 2 1 4 - 4 1000 750 875 2 2 0 15 16

13 Sanjai Dhauntal B 2 0 1 1 1 - 3 500 1125 813 0 2 0 11 11

14 Oedebhaan Dihal B 2 0 1 1 1 - 3 500 1083 792 1 1 0 14 15

15 Roel Langbroek A 1 0 1 0 1 - 1 1000 500 750 1 0 0 10 10

16 Radjendrenath Kalloe B 2 1 0 1 2 - 2 1000 500 750 1 1 0 16 14

17 Hans Jacobsen A 4 0 1 3 1 - 7 250 1000 625 2 2 0 18 18

18 Biswanand Rambaran B 3 0 0 3 0 - 6 0 1167 583 1 2 0 17 17

UITSLAGEN VAN RONDE 4

Guillaume Zuniga - Frans Teijn 2 - 0 Aanwezig: Uiterlijk 19.45 uur.

Bonne Douma - Frans van de Velde 0 - 2 Indeling: Uiterlijk 20.00 uur.

Jetse Veenstra - Sanjai Dhauntal 2 - 0

Hans Jacobsen - Wim Stoker 0 - 2 Afbellen bij Jaap: 06-17.37.28.23

Ben Hoogland - Biswanand Rambaran 2 - 0 Of: jaapvanhal@casema.nl



Nina Hoekman (van de site van de KNDB) 
Donderdagochtend 26 juni is Nina Hoekman in haar woonplaats Zutphen op 49-jarige leeftijd overleden. Het is niet gemakkelijk om in woorden te 
vatten wat Nina als speelster, trainer, coach en als mens voor de damwereld heeft betekend. Ze is decennialang het boegbeeld geweest van het 
Nederlandse vrouwendammen, zowel achter het dambord als daarnaast. Bij alles wat ze op damgebied deed onderscheidde zij zich door haar 
passie voor het dammen, of het nu ging om haar eigen wedstrijden of bij het begeleiden en trainen van haar spelers en speelsters. Ze was 
betrokken bij alles wat in de damwereld speelde en stond altijd klaar om haar kennis en kunde met anderen te delen. Of dat nu bij toernooien was 
of bij haar thuis. 
 
Als speelster was en is ze nog steeds een voorbeeld voor alle dammers vanwege haar liefde voor het damspel en de motivatie en wilskracht om bij 
wedstrijden altijd het maximale uit haarzelf te halen. Vanwege haar geweldige mentaliteit, maar ook vanwege haar grote strategische begrip 
en  haar fantastische vermogen om positie- en combinatiespel hand in hand te doen gaan, dwong ze niet alleen respect af bij haar vrouwelijke 
collega’s, maar ook bij de mannelijke wereldtoppers. Ze wist als speelster precies wat zij nodig had om tijdens een toernooi tot een topprestatie te 
komen, ook toen haar lichamelijke gesteldheid in de laatste jaren het spelen bemoeilijkte. Mede daarom heeft ze meer dan twintig jaar bij de 
vrouwen aan de absolute top gestaan: van haar eerste WK-match in 1992 tegen haar eeuwige concurrent Zoja Golubeva tot en met de World Mind 
Sports Games 2012 in Lille, die ze met groot machtsvertoon op haar naam schreef. 
 
Als trainer en coach heeft ze er in de afgelopen decennia eigenhandig voor gezorgd dat het Nederlandse vrouwen- en meisjesdammen tot een 
hoog niveau werd gebracht. Als opvolger bij de Nationale Dames Training (NDT) en als motor achter de Centrale Meisjes Training (CMT) heeft ze 
een onuitwisbare invloed gehad op de ontwikkeling van talloze meisjes en vrouwen. Ze begreep als geen ander wat nodig was om jonge meisjes te 
enthousiasmeren voor het dammen. Door de meiden niet alleen in groepsverband te laten trainen, maar ook in haar eigen tijd extra individuele 
aandacht en ondersteuning te geven, ontstond een gouden generatie die sinds het midden van het vorige decennium het Nederlandse 
meisjesdammen internationaal op de kaart heeft gezet. Nina genoot er met volle teugen van dat deze generatie zich na enige jaren eveneens 
meldde aan de top van het (inter)nationale vrouwendammen. Ze heeft deze speelsters afgezet, zij zijn haar erfenis.  
 
Nina was bij de internationale jeugdwedstrijden altijd aanwezig als coach voor alle meisjes. Ook daaruit bleek haar grote betrokkenheid bij ‘haar’ 
speelsters: van de vroege ochtend tot de late avond was ze bezig met het analyseren van partijen en het coachen van speelsters. Maar niet alleen 
voor speelsters, maar ook voor jonge talentvolle spelers als Roel Boomstra, met wie ze sinds zijn jongste jeugdjaren altijd een erg bijzonder contact 
heeft gehad, zette ze zich tomeloos in. Ze maakte tijdens de toernooien de meeste meters van iedereen, maar dat deerde haar nooit. Want alles 
wat ze voor het dammen deed, deed ze met volle overgave, met schijnbaar nimmer aflatende energie en altijd met grote liefde voor het damspel en 
haar beoefenaars.   
 



Wit begint en breekt door. 

 
 
 
 
 
 
 
1. 37-31, 26x37; 2. 32x41, 23x32;  
3. 38x27, 21x32; 4. 22-18, 13x22;  
5. 33-29, 24x33; 6. 43-38, 32x43; 
7. 48x6 

Zwart begint en breekt door. 

 

 

 

 

 

 

1. ......, 26-31; 2. 37x26, 23-29; 3. 34x23, 

19x37; 4. 42x31, 24-29; 5. 33x24, 14-20;  

6. 24x15, 4-10; 7. 15x4, 18-22; 8. 4x27, 17-21; 

9. 26x17, 12x45.  

Wit begint en haalt dam ! 
 
 
 
 
 
 
 
1. 38-33, 29x49; 2. 30-24, 19x30; 
3. 28x19, 13x24; 4. 37-31, 26x28; 
5. 45-40, 21x32; 6. 48-43, 49x38; 
7. 42x2.  

Zwart speelt en haalt dam. 
 
 
 

 

 

 

1. ........., 4-10; 2. 25x14, 26-31; 

3. 27x36, 21-27; 4. 32x12, 23x34; 

5. 40x20, 15x24; 6. 14x23, 18x47. 

Russische slag 
 
 
 
 
 
 
1. 27-22, 18x27; 2. 29x18, 13x22 (gedw.); 

3. 32x21, 16x27; 4. 37-31, 26x37;  

5. 41x21, 17x26; 6. 28x17, 12x21; 7. 36-31, 

26x37; 8. 48-42, 37x48; 9. 40-35, 48x30; 

10. 35x4. 

Russische slag 

 

37-31 ? 

 

 

 

1. 37-31, 24-29; 2. 33x24, 22x33; 3. 38x29, 

(gedw.), 19x30; 4. 35x24, 23-28; 5. 32x21, 13-

19; 6. 24x11, 6x46; 7. 43-38, 46-28 (of?);  

8. 47-41, 28x46; 9. 42-37, 46x43; 10. 49x38. 


