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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 6 juli 2014, nummer 500        Redactie: Jaap van Hal 
 
Wel en wee 

Op 10 juli is Jetse Veenstra jarig. Alvast van harte gefeliciteerd Jetse. 

 

Jaarvergadering 

Op donderdag 17 juli wordt de algemene ledenvergadering gehouden. De stukken voor deze vergadering worden de komende week verspreid. 

Om de fusie tussen RDG/DIO en ODB af te kunnen ronden moeten de statuten van De Hofstad Dammers door de vergadering besproken en goed 

gekeurd worden. Het is daarom belangrijk dat veel, liefst alle, leden aanwezig zijn. Als deze statuten bij de Kamer van Koophandel worden 

gedeponeerd is de fusie afgerond.  

Naast de statuten zal ook over het huishoudelijk reglement worden vergaderd. Dit reglement is een aanvulling op de statuten heeft betrekking op de 

onderlinge competitie (welk systeem gebruiken we om de stand te bepalen, wie speelt tegen wie, enz.) en de externe competitie (wie speelt in welk 

team, indeling, enz.). Regels waren er wel, maar die waren niet beschreven. Het huishoudelijk reglement zal ter inzage in de kast worden gelegd en 

aan nieuwe leden worden verstrekt.  

Het jaarverslag van de voorzitter wordt ook in deze nieuwsbrief weergegeven. 

 

3 juli 2014 

Hoewel er deze avond geen WK-voetbal op het programma stond was het toch rustig. Er waren 10 dammers aanwezig.  

Guillaume Zuniga stond op de derde plaats en moest daarom tegen Hugo Simons jr. spelen. Wat tegen andere dammers dit seizoen wel lukte, lukte 

nu niet, want Guillaume verloor de partij. Wel blijft hij derde in de stand omdat het gemiddelde van Hugo hoog is en omdat er verder, op de winst 

van Hans Jacobsen op Harold Jageram na, alleen remises werden gespeeld.    
 
 
 

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

3 juli 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 3 3 0 0 6 - 0 2000 1117 1558 1 2 0 1 1

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

3 Guillaume Zuniga B 5 3 1 1 7 - 3 1400 1250 1325 3 2 0 3 2

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

5 Jetse Veenstra A 5 2 2 1 6 - 4 1200 1020 1110 3 2 0 8 8

6 Gerard Peroti A 2 1 1 0 3 - 1 1500 700 1100 2 0 0 4 6

7 Frans Teijn A 5 1 3 1 5 - 5 1000 1170 1085 2 3 0 7 4

8 Wim Stoker B 4 1 2 1 4 - 4 1000 1088 1044 2 2 0 10 12

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

10 Piet Rozenboom B 2 0 2 0 2 - 2 1000 975 988 1 1 0 6 9

11 Jaap van Hal A 4 0 3 1 3 - 5 750 1125 938 1 3 1 11 13

12 Ben Hoogland B 5 1 3 1 5 - 5 1000 800 900 3 2 0 12 16

13 Radjendrenath Kalloe B 3 1 1 1 3 - 3 1000 667 833 1 2 0 16 14

14 Oedebhaan Dihal B 2 0 1 1 1 - 3 500 1125 813 1 1 0 14 15

15 Sanjai Dhauntal B 2 0 1 1 1 - 3 500 1100 800 0 2 0 13 11

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

17 Hans Jacobsen A 5 1 1 3 3 - 7 600 790 695 3 2 0 17 18

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

19 Harold Jagram B 1 0 0 1 0 - 2 0 600 300 0 1 0 6

UITSLAGEN VAN RONDE 5

Guillaume Zuniga - Hugo Simons jr 0 - 2 Aanwezig: Uiterlijk 19.45 uur.

Jetse Veenstra - Frans Teijn 1 - 1 Indeling: Uiterlijk 20.00 uur.

Piet Rozenboom - Jaap van Hal 1 - 1

Ben Hoogland - Radjendrenath Kalloe 1 - 1 Afbellen bij Jaap: 06-17.37.28.23

Hans Jacobsen - Harold Jagram 2 - 0 Of: jaapvanhal@casema.nl



Jaarverslag 2013-2014 
 
Het damseizoen 2013-2014 is een bewogen seizoen geworden voor damclub HDC Ons Doel Bereikt, want niet alleen werd er verhuisd, maar de 
naam werd ook veranderd. Op 29 augustus 2013 werd verhuisd van het Denksportcentrum op de Kerketuinenweg naar de Stichting Morgenstond 
op het eerste Eeldepad. Enkele dammers hadden daar al gespeeld voor de landelijke competitie en dat was goed bevallen. De eerste avond werd 
er niet alleen voor het eerst gedamd op het Eeldepad, er werd ook gekozen voor een nieuwe naam van de club. Met de nieuwe naam zou ook de 
fusie tussen RDG/DIO en ODB worden afgerond. In de weken, die vooraf gingen waren er al verscheidene namen verzonnen, zodat op 29 
augustus een naam gekozen kon worden. Er was 1 dammer, die niet kon komen, maar wel vooraf zijn keuze had gegeven. Deze keuze zou de 
doorslag worden in de keuze. De volgende drie namen kregen van de aanwezigen elk drie stemmen: Damclub Morgenstond, De Hofstad Dammers 
en Vereniging Haags Dam Genootschap. De speler, die er niet was had gekozen voor De Hofstad Dammers. Deze naam kreeg daardoor vier 
stemmen werd daarmee de nieuwe naam van de club. Het dammen bij Stichting Morgenstond is goed bevallen want enerzijds kwamen er steeds 
meer spelers dammen en anderzijds bleven de dammers steeds later. Op Kerketuinenweg ging iedereen bijna direct na de partij weg, maar op het 
Eeldepad moeten de dammers naar huis worden gestuurd.  
De nieuwe naam leek ook een goed damseizoen in te luiden, want het liep bij de landelijke competitie erg goed. Voorafgaande aan het seizoen was 
een ieder al blij met handhaving in de Eerste Klasse. De eerste wedstrijd was gelijk een belangrijke, want er werd gespeeld tegen het op papier 
zwakste, gepromoveerde, team. Deze werd ruim gewonnen (16-4) en de twee wedstrijden daarna tegen Zaanstreek en IJmuiden werden ook 
gewonnen. Zo deed het team lange tijd mee om de eerste plaatsen en had het zelfs aan het einde van de competitie nog kans op een 
promotie/degradatie wedstrijd. Er werd 6 keer gewonnen, 2 keer gelijk gespeeld en 3 keer verloren, waarmee de 5e plaats werd gehaald. Dit is 
dezelfde plaats als het seizoen daarvoor, maar toen was er lange tijd sprake van mogelijke degradatie. Sinds het samengaan van RDG/DIO en 
ODB (in het seizoen 2005-2006 speelden zij landelijk nog apart) staat deze prestatie op de 2e plaats, want in het seizoen 2008-2009 werd de derde 
plaats gehaald. De strijd om de beste prestatie binnen het landelijke team was heel spannend, want er eindigden drie spelers op 14 punten, 
namelijk Jetse Veenstra, Hugo Simons jr. en Krijn Toet. Laatstgenoemde eindigde als eerste omdat hij qua rating tegen sterkere tegenstanders had 
gespeeld. Bonne Douma eindigde op 1 punt van deze drie dammers, maar had wel een partij minder gespeeld! 
Provinciaal ging het met de nieuwe club wat minder omdat enerzijds de Hoofdklasse sterker bezet was (eerste team)  en anderzi jds omdat het team 
in de eerste klasse slecht van start ging en te laat op gang kwam. Het eerste team werd 5e met grote overwinningen (11-1 en 10-2), maar ook met 
grote nederlagen (0-12 en 1-11). Het verschil tussen de sterkste en zwakste teams was in de Hoofdklasse erg groot. Bij dit team was de speler met 
het beste resultaat snel bekend, want Hans Jacobsen eindigde op de 1e plaats met 13 punten, gevolgd door Frans Teijn, Peter van Eck en Bonne 
Douma met 7 punten. Het tweede team eindigde in de Eerste klasse op de 3e plaats. De eerste 6 partijen leverden maar 3 punten op en het team 
stond ook enkele weken op de laatste plaats. Daarna kwam het team pas goed op gang. Bij dit team eindigde Wim Stoker op de eerste plaats met 
13 punten uit 10 partijen, gevolgd door Gerard Peroti met 11 punten uit 7 partijen. Guillaume Zuniga viel goed in, want hij haalde 4 punten uit 3 
partijen.  
De naam van de club was niet de enige naamsverandering, want de Marius Pershad beker kreeg ook een nieuwe naam: Rien van Setten beker. 
Verder is ook de naam in toernooibase veranderd. Piet Lok werd veranderd in Piet Scheeres zodat de naam werd: Piet Scheeres Competitie De 
Hofstad Dammers. De kans is groot dat veel dammers, inclusief Piet Scheeres zelf, dit nog niet hebben gezien.  
 
 



 
 
 
Het 'wel en wee' van de nieuwsbrief bevatte niet altijd goed nieuws. Ben Hoogland (zelf) en Wim Stoker (vanwege zijn vrouw) waren enige tijd 
afwezig en in september moest Piet Scheeres naar het ziekenhuis. Hij was weer redelijk snel uit het ziekenhuis, maar heeft nog niet de mogelijkheid 
gehad om de club weer te bezoeken. Piet Rozenboom en schrijver dezes hebben twee keer bij Piet gedamd, maar daar is het als gevolg van 
drukke tijden bij gebleven. Piet wil wel heel graag weer komen dammen.  
Er zijn dit jaar ook dammers overleden. Onze clubgenoot, Nico van Buuren (82), overleed in maart en damclub Den Haag moest afscheid nemen 
van twee negentigjarige dammers, namelijk Arie Bom (93) en Wim Hendriks (98). Het ZHDB-bestuur moest afscheid nemen van Erik-Jan van 
Reenen (46) en de KNDB van Nina Hoekman (49). 
 
Dit damseizoen speelden Menno de Block en Tobias Pohan Simandjuntak voor het laatst mee aan de landelijke competitie. Menno vertrekt naar het 
buitenland en Tobias stopt met dammen vanwege drukte. Verder hebben we Nerin Bisseswar niet meer gezien, want hij zou naar het buitenland 
gaan. Daartegenover kwamen Sanjai Dhauntal, Orlando IJzer, Jeremy Pauwels en Radjendrenath Kalloe onze onderlinge competitie versterken.  
 
Hans Jacobsen speelde voor de Haagse Supercup tegen Fred Ivens. Hans vergat te berekenen wat na een 2 om 2 overbleef en verloor daardoor 
de partij. In het afgelopen damseizoen werd er door clubdammers weer volop meegedaan aan toernooien.  
Boboli: Frans van de Velde (8 uit 7) werd 21e en Piet Rozenboom (8 uit 7) werd 15e. 
Heerhugowaard: In een heel sterk bezet toernooi werd Piet Rozenboom 107e, Harold Jagram 117e en Jaap van Hal 123e van de 138 dammers. In 
de eerste ronden haalde Jaap 2 punten uit 2 partijen tegen de grootmeesters Wouter Sipma (1-1) en NDiaga Samb (1-1). 
Nijmegen: Frans Teijn haalde 7 punten uit 10 partijen en eindigde op de 99e plaats. 
Brunssum: Piet Rozenboom haalde met 9 uit 9  de 48e plaats. 
EK-veteranen Texel: Piet Rozenboom haalde 9 uit 9, Frans Teijn 7 uit 9 en Jaap van Hal 9 uit 9. 
Haagse Damkampioenschappen: 12 leden, namelijk Piet, Bas, Frans Teijn, Sanjai, Harold, Jaap, O en R Dihal, Jeremy, Ben, Biswanand en Nerin. 
Open NK-veteranen Wageningen: Frans Teijn werd 14e met 11/8, Frans van de Velde werd 15e met 10/8 en Piet Rozenboom werd 42e met 8/8. 
 
In het afgelopen damseizoen is geprobeerd om een parapluvereniging op te starten voor de Haagse verenigingen, maar de damverenigingen Den 
Haag en Scheveningen waren tegen. Wel kwam de KNDB voor het komende seizoen met een combinatieteam voor de Tweede Klasse, waarvan 
volop gebruikt gemaakt wordt. 
 
Krijn Toet won dit seizoen de Rien van Setten beker, na een spannende finale tegen Harold Jagram, en moet nog even wachten op de 
tegenstander van Den Haag voor de Supercup. Deze partij wordt bij De Hofstad Dammers gespeeld.  
 



Wit begint en haalt dam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. 28-23, 19x50; 2. 30x17, 11x22;  
3. 38-33, 50x28; 4. 32x1. 

Zwart begint en haalt dam. 

 

 

 

 

 

 

1. .........., 17-22; 2. 28x17, 11x31;  

3. 37x26, 23-28; 4. 33x24, 20x29;  

5. 34x23, 14-20; 6. 25x14, 10x46. 

Zwart begint en haalt dam ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. .........., 23-29; 2. 34x21, 25-30; 
3. 35x24, 20x49. 

Wit speelt en breekt door naar dam. 
 
 
 

 

 

 

1. 35-30, 20-24; 2. 43-39, 24x35; 

3. 44-40, 35x44; 4. 33-29, 44x31; 

5. 29x7, 2x11; 6. 37x6. 

Coup Albany 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 27-22, 18x27; 2. 32x21, 16x27; 

3. 34-29, 25x34; 4. 40x18, 12x23;  

5. 37-31, 26x37; 6. 41x 1. 

Coup Albany 

 

 

 

 

 

 

 

1. 27-22, 18x27; 2. 32x21, 16x27;  

3. 34-29, 25x34; 4. 40x16 en 

daarna schijfwinst na 37-31. 


