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Nieuwsbrief 758; d.d. 4 juli 2021 Redactie: Jaap van Hal

Wel en wee
De vorige nieuwsbrief dateert alweer van 21 maart 2021. Het is lastig voor de redactie om weer op het oude niveau te komen. Er zijn inmiddels weer drie ronden gespeeld voor De Hofstad Prijs en 
er is besloten om op de eerste donderdag van september te beginnen met het nieuwe seizoen 2021-2022. Vanaf die dag zullen weer alle partijen worden ingevoerd en worden geanalyseerd. 
Sinds 21 maart zijn Hedwig Callender (28 april), Gerard Peroti (13 juni), Frans Teijn (14 juni) en Rafindrepersad Dihal (17 juni) jarig geweest. Nog van harte gefeliciteerd heren. 
Komende donderdag wordt Pertap Malahé 73 jaar en twee dagen later wordt Jetse 75 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd Pertap en Jetse.

Fusie
De afgelopen maanden is een werkgroep bezig geweest met het voorbereiden van een fusie tussen DC Den Haag en De Hofstad Dammers. De werkgroep heeft een document opgesteld waarin 
diverse voorstellen worden gedaan om enerzijds tot de fusieclub te komen (naam, locatie, speelavond, datum van de fusie en wat te doen met het kapitaal) en anderzijds diverse zaken voor de 
nieuwe club te regelen (samenstelling bestuur, interne en externe competitie. De werkgroep bestaat uit Jan Kok en Jeroen Kos namens het bestuur van DC Den Haag, Frans van de Velde en Jaap 
van Hal namens het bestuur van De Hofstad Dammer en Hein van Dee als betrokken lid en degene, die het voorstel tot de fusie heeft gedaan.
Het voorstel is naar beide verenigingen gestuurd, zodat deze over de fusie konden vergaderen. Op dinsdag 8 juni vergaderde DC Den Haag over de fusie en waren de dammers unaniem voor de 
fusie. Twee dagen later vergaderden de leden van De Hofstad Dammers. Op basis van de enquête, die de werkgroep heeft gehouden, bleek dat niet alle leden 100% achter de fusie stonden. Eén 
lid vond het zonde van de club om bij zo'n lang bestaan te stoppen. Een ander lid zou bij een andere club gaan spelen en een lid had problemen met de locatie (zaal en het openbaar vervoer). Om 
tot een besluit te komen diende volgens de statuten van beide oude verenigingen 2/3 van het aantal leden aanwezig te zijn. Daarbij wordt in deze statuten niets geschreven over volmachten. Er 
waren op 10 juni 10 leden aanwezig en 4 leden hadden gemaild dat zij voor de fusie waren, zonder opmerkingen daarover. Als er gestemd had moeten worden, dan zou dit voldoende zijn geweest. 
Echter, het kwam niet tot stemmen. 
Meerdere leden dammen liever bij Morgenstond dan bij De Kameleon en vroegen zich af of het mogelijk is dat de fusieclub de speelavond op dinsdag bij Morgenstond zou kunnen houden. Dan 
zouden er indien nodig twee zalen kunnen worden gehuurd. Verder is het openbaar vervoer naar de Kameleon beperkter en moet er vanaf de tram een eind gelopen worden naar De Kameleon (bij 
donker en groepen jongeren geeft dat onzekerheid). Voor sommigen kunnen de duurdere consumptieprijzen een probleem vormen en bij Morgenstond wordt er volop gebruikt gemaakt van een 
scherm. Er werd ook gedacht dat DC Den Haag in de zomer lange tijd dicht was, maar dat was bij de oude locatie, De Brink, en niet bij De Kameleon. Er werd ook gevraagd om te informeren of het 
mogelijk is om bij De Kameleon in de grote zaal te dammen. Dat zou de fusie voor enkele leden makkelijker maken. 
De conclusie die werd getrokken luidde: er worden nog enkele vragen gesteld aan de werkgroep (andere locatie?; kan de grote zaal worden gebruikt en wat is het verschil in huur?; kan er bij De 
Kameleon een groot scherm worden geplaatst?
Na ontvangst van de antwoorden zou er verder worden vergaderd. Om hier een termijn aan te koppelen werd december 2021 genoemd. 
Dit standpunt van de leden van De Hofstad Dammers leidde tot (een grote) teleurstelling bij alle leden van de werkgroep. Dit was niet verwacht. 
De vragen werden, na het schrijven van de notulen, gesteld aan de werkgroep en op dezelfde dag werden de antwoorden gemaild. DC Den Haag heeft een huurcontract en kan dus niet weg, 
spelen in twee zalen wordt afgewezen, de grote zaal wordt door anderen gebruikt en een scherm is wel mogelijk. 
De leden van De Hofstad Dammers kunnen nu hierover gaan vergaderen. Het stellen van de vragen en de antwoorden daarop werden de dag na de algemene jaarvergadering van De Hofstad 
Dammers gemaild. Er kan dus een nieuwe vergadering bijeen geroepen worden.

Algemene ledenvergadering
Er is in 2020 vanwege Corona geen algemene ledenvergadering geweest. Daarom moesten op 24 juni 2021 twee boekjaren worden afgesloten. 
Bij de mededelingen is gesproken over de reactie van de werkgroep op de uitkomst van de vergadering van De Hofstad Dammers. De vergadering wil niet ingaan op de reacties, maar wil dat de 
vragen gesteld worden. Er kan dan over de 'schriftelijke' antwoorden worden vergaderd. Er waren deze avond net zoveel leden aanwezig als tijdens de fusievergadering. 
De verslagen van en over 2019 en 2020 werden akkoord bevonden en er werd besloten om vanwege het resultaat over 2020 een kwartaal aan contributie aan de leden terug te geven. Dit bedrag 
wordt verrekend bij achterstallige contributie en de overige leden kunnen een kwartaal overslaan. 
Frans van de Velde, Bonne Douma en Nerin Bisseswar waren in 2020 aftredend. Door het ontbreken van de vergadering is dit doorgeschoven naar dit jaar. De heren zijn herkozen. 
Er zijn mogelijkheden verzonnen voor de toekomst van de club. Deze worden verder besproken na de volgende vergadering over de fusie, aangezien zij ook na een fusie kunnen worden gebruikt.
Tijdens de vergadering werden nog de prijzen uitgereikt van het seizoen 2019-2020 en de Lex Mulder competitie.
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. 
In 2020 stond er tijdens de algemene ledenvergadering meer op het programma, want er waren 
twee leden 60 jaar lid van de KNDB. Volgens de ledenlijst werd Krijn Toet op 1 februari 1960 lid 
van de bond en Frans van de Velde een maand later. Voor de uitreiking van de oorkondes kwam 
de voorzitter van de ZHDB, Rinus Kromhout. Rinus had een en ander uitgezocht en kwam er 
achter dat Krijn al voor 1960 achter het dambord zat. Over beide dammers hield hij een verhaaltje 
en reikte daarna de oorkonde uit. 
Volgens de ledenlijst kan Rinus volgend jaar ook voor twee dammers langskomen, maar dan voor 
50 jaar lidmaatschap. 

Landelijk zijn er 11 deelnemers voor het achttal, waarbij er weer gerouleerd zal worden. Dit kunnen 
er 12 worden als Krijn weer zonder problemen kan spelen. Nerin Bisseswar zal weer vaste speler 
van het combinatieteam worden. Afhankelijk van het rooster kunnen Harold Jagram en Jaap van 
Hal ook ingezet worden voor het combinatieteam. 
Provinciaal is nog niet bekend wat er gebeurt. Gezien het aantal deelnemers (10, waarvan 1 alleen 
thuis) kan er met 1 zestal of 2 viertallen worden gespeeld.

Krijn Toet vertelde dat er bij Park Zegersloot in Alphen aan den Rijn damtafels zijn geplaatst. Dat 
wordt steeds meer gedaan. 

Landelijke competitie
De speeldagen van de competitie 2021-2022 zijn bekend. Er wordt gespeeld op 18 september; 2, 16 en 30 oktober; 13 en 27 november; 8 en 22 januari; 5 en 19 februari en 5 maart.

Start Nationale Competitie 2021-2022 (bron: site KNDB)
Het doet mij als wedstrijdleider dan ook deugd om u namens de KNDB mede te delen dat de Nationale Competitie 2021-2022 zal starten op zaterdag 18 september 2021. De data staan al op de 
website. Wel maak ik de kanttekening dat 30 oktober onder voorbehoud is, omdat mogelijkerwijs het jeugdwereldkampioenschap rond deze dag kan plaatsvinden (op dit moment is dat nog niet 
duidelijk). Mocht het jeugd wereldkampioenschap plaatsvinden, dan zullen wij hiermee rekening houden.
Aanmeldingsdatum
Samen met deze informatie ontvangen de secretarissen ook de bekende set formulieren voor de Nationale Competitie, zie hieronder. Ofschoon de laatste aanmeldingsdag 1 augustus 2021 is (let 
op dat uw aanmelding op 31 juli al bij het Bondsbureau moet zijn binnengekomen!) is mijn verzoek om u zo snel als mogelijk aan te melden dan wel voor die datum te laten weten of uw vereniging 
wellicht niet aan de Nationale Competitie mee kan doen.
Het wedstrijdreglement wordt, naar verwachting, in de loop van augustus op de website geplaatst.
Tot slot
Ik wil u erop wijzen dat, ondanks de versoepelde maatregelen, het geenszins betekent dat het virus er niet meer is. Het waart nog steeds rond en ik kan niet genoeg benadrukken dat de veiligheid 
van iedereen voorop wordt gesteld. Houd de geldende overheidsmaatregelen c.q. adviezen in acht.
Eenieder moet immers in een veilige omgeving zijn/haar hobby kunnen beoefenen. Uiteraard kunnen de omstandigheden veranderen. In dat geval zal ik op tijd informeren.
Ik wens eenieder alvast een plezierig en vooral veilig damseizoen en ben voor aanvullende vragen altijd beschikbaar,
Eduard Autar,
Bestuurslid KNDB, portefeuille Topsport- en Wedstrijdzaken

Komende toernooien
Damweek DES Lunteren: 5 tot en met 9 juli. Met op woensdag een damestoernooi en een jeugdtoernooi.
Heerhugowaard Open: 10 tot en met 17 juli; met Nel Lindhout, Joke en Gerda van der Meijden en Jeroen Kos.
Nijmegen Open: 25 tot en met 31 juli; met Radjen Kalloe en Hein van Dee.
Baarn Open: 28 tot en met 31 juli; met Frans van de Velde.
Brunssum Open: 6 tot en met 14 augustus; met Radjen Kalloe en Piet Rozenboom.
Hoogeveen Open: 16 tot en met 21 augustus
Damweek Hijken: 18 tot en met 23 november.



Zomertoernooi RDC Rijnsburg
Beste allemaal,
Nu de Corona-regels verder zijn versoepeld en dat betekent dat wij ook dit jaar weer het Open ZomerRabokampioenschap kunnen spelen. In de bijlage treffen jullie de uitnodiging. Wij nodigen u en 
uw clubgenoten van harte uit voor dit toernooi. Het is een mooi toernooi om weer wedstrijdritme op te doen, maar ook zeker het sociale element - dat door velen gemist is - ontbreekt niet.
Dit toernooi is toegankelijk voor dammers van elk niveau. Als je in de zomer een aantal keren niet kunt, is dat geen probleem. We starten vrijdag 2 juli aanstaande, mocht je later willen aansluiten dan 
is dat uiteraard geen probleem. In de bijlage vind u alle informatie.
Wilt u zo vriendelijk zijn om dit toernooi onder de aandacht brengen van uw clubgenoten? Alvast dank.
Hartelijke damgroet, Mariëlle Meijer-Kromhout, Secretaris RDC Rijnsburg.

Stichting The Hague Open
L.S.
Hierbij attenderen wij u/jullie op een nieuw (snel)damevenement van de stichting The Hague Open op 21 augustus in Den Haag. Een mooie gelegenheid om in vorm te komen zo vlak voor het begin 
van de nationale clubcompetitie. Zegt het voor, zegt het voort!
Hopelijk tot 21/8.
Met vriendelijke groet namens de stichting The Hague Open, Fred Ivens.

NK B en C - 25 tot en met 29 oktober 2021
Beste secretaris,
De damactiviteiten worden langzamerhand weer opgestart. Zo ook het NK B en C. Alle informatie is te vinden op https://www.kndb.nl/nk-dammen-categorie-b-en-c/
Gelieve de informatie onder uw seniorleden te verspreiden.
Met vriendelijke groet, Alex Kruyshoop, Wedstrijdleider ZHDB.

NK Dammen categorie B en C (Bron: site KNDB)
In Westerhaar vindt van 25 tot en met 29 oktober 2021 het Nederlands kampioenschap dammen algemeen in de klassen B en C plaats. Spelers met een rating tot en met 1100 kunnen dan in een 
meerdaags toernooi weer spelen om de titel nationaal damkampioen. Totaal prijzengeld: 1400 euro. In 2019 werden Bernard Plijter uit Ten Boer en Mark Paters (Vroomshoop) de eerste nationale 
kampioenen in de klassen B en C.
Gespeeld wordt in twee klassen met per klasse maximaal 26 deelnemers. Dammers met een rating van 901 tot en met 1100 komen uit in de klasse B. Het toernooi in de klasse C is gereserveerd 
voor spelers met een rating van 0 tot en met 900. Peildatum is de rating per 1 januari 2021. De open inschrijving start op 15 juni 12.00 uur. Op volgorde van binnenkomst worden de spelers gekozen. 
Jeugdspelers zijn uitgesloten van deelname.
Melden kan door een mail te sturen naar: damclubwittevanmoort@gmail.com. Nodig zijn: Naam, adres, woonplaats, rating per 1-1-2021, club, provinciale bond, emailadres, telefoonnummer en (als 
mogelijk) plaats in laatste provinciaal kampioenschap.
Het inschrijfgeld bedraagt (inclusief dagelijkse lunch) 40 euro. De organisatie behoudt zich het recht voor om per categorie 2 organisatieplaatsen toe te kennen.
Het toernooi opent maandag 25 oktober om 17.00 uur.
De eerste speelronde start om 18.00 uur.
Dinsdag 26 oktober: ronde 2 (start 10.00 uur) en ronde 3 (18.00 uur)
Woensdag 27 oktober: ronde 4 (start 10.00 uur) en ronde 5 (start 18.00 uur)
Donderdag 28 oktober: ronde 6 (start 10.00 uur) en ronde 7 (18.00 uur)
Vrijdag 29 oktober: ronde 8 (start 10.00 uur)
De uitslag wordt bepaald door het Zwitsers systeem op weerstand en vervolgens Sonnenborn-Berger. Het speeltempo bedraagt 80+1. Op de website van Witte van Moort volgt nadere informatie 
over de overnachtingsmogelijkheden in Westerhaar en omgeving.



Het damesdammen is aan zet!
Dammend Nederland heeft er een nieuw initiatief bij. DroomDamsters is een online damvereniging die zich 
inzet voor het ontwikkelen en promoten van het meisjes- en vrouwendammen in Nederland. “We willen het 
dammen meer onder de aandacht brengen bij de meisjes en de vrouwen. Ook willen we meer gezelligheid 
met leuke toernooien en andere activiteiten.”
Topspeelsters Denise van Dam (26) en Nicole de Vries (17) zijn de dragers van dit project. Zij worden met 
kennis ondersteund door de KNDB en vinden in Basalt Bouwadvies een goede partner.
Nicole de Vries is een ervaren damster en heeft in een korte tijd een rijke damcarrière opgebouwd met 
verschillende nationale en internationale titels. “Wat ik zo leuk vind aan dammen is dat er enorm veel 
mogelijkheden zijn in het spel. Het is heel bijzonder dat dammen zo nauw steekt: één verkeerde zet kan je 
de das omdoen. Je moet dus uit al die mogelijkheden het juiste plan vinden, waar soms veel creativiteit 
voor nodig is. Ik heb niet echt één kracht.” Met DroomDamsters wil ze vooral meer jonge meisjes inspireren 
om ook te gaan dammen. “Als er meer meisjes en vrouwen gaan dammen, zal het niveau bij de dames ook 
hoger worden!”
De huidige Nederlands kampioene, Denise van Dam, wil zich meer richten op het sociale aspect en de 
professionalisering van bestaande meisjes- en vrouwentoernooien. “Soms mis ik de gezelligheid bij 
damtoernooien. Ik denk dat dit veel leuker kan. Dus meer gezellige activiteiten en toernooien organiseren.”
Basalt Bouwadvies helpt mee in de oprichting van DroomDamsters en maakt het mogelijk om toernooien 
op te zetten. “We zijn erg trots dat we dit mogelijk kunnen maken.” Basalt is ook nog op zoek naar Hbo'ers 
met een opleiding bouwkunde die goed kunnen rekenen. Het eerste toernooi is vandaag begonnen. Op het 
NK wordt een beloftentoernooi met vier speelsters uit vier verschillende provincies gehouden.
DroomDamsters is een online vereniging en iedereen kan lid worden van DroomDamsters. Leden zijn 
vervolgens ‘speciaal lid’ van de KNDB en ontvangen viermaal per jaar de nieuwsbrief om op de hoogte te 
blijven van alle ontwikkelingen van DroomDamsters. Er is een prachtige website gerealiseerd waar veel 
informatie te vinden is. Ook kan iedereen doneren en kunnen sponsors zich melden om samen leuke 
activiteiten op te pakken. Zo willen we het meisjes- en vrouwendammen een prachtige toekomst geven.
DroomDamsters is ook op zoek naar versterking. Ben jij speelster of damliefhebsters en wil je samen met 
ons mooie plannen bedenken en organiseren? Neem dan contact met ons op!
Voor meer informatie: www.droomdamsters.nl
Word lid en/of doneer

Als vereniging willen we graag meer meisjes en vrouwen aan het dammen krijgen en houden. Het aantal 
meisjes en vrouwen is nu wel heel erg beperkt in de damsport. Vanuit een vereniging willen we daarom 
gericht PR en activiteiten ontwikkelen om meisjes en vrouwen te interesseren voor het dammen en ook om 
gezellige wedstrijden en activiteiten te organiseren. Dat gaan we doen via een vereniging.
Iedereen die onze ambities onderschrijft kan lid, donateur of sponsor worden. Familie, vrienden, bekenden, 
dammers, enz. worden uitgenodigd om lid of donateur te worden. We hopen op een snelle groei van het 
aantal meisjes en vrouwen binnen de damsport en natuurlijk op gezellige wedstrijden, toernooien en 
activiteiten.

Bij damclub D.E.S- Lunteren wil men op woensdag 7 juli een damtoernooi 
houden voor de dames dammers van Nederland.
Bij de KNDB is er pas gestart met de oprichting van de DroomDamsters. 
Wij willen dit daarom extra stimuleren met een open damtoernooi bij 
Damclub D.E.S. Lunteren
Datum: woensdag 7 juli
Locatie: De Schuifeldam, Bisschopweg 104 A te Lunteren
Aanvang van het toernooi: 10.30 – 17.00 uur
Geen inschrijfgeld, gratis lunch en consumpties voor de deelnemers.
Toernooivorm: 6 rondes via Zwitsers systeem met tempo van 15 minuten 
en 10 seconden per deelneemster.
Door sponsoring zijn er de volgende geldprijzen te winnen:
1e prijs 250 €; 2e prijs 150 €; 3e prijs 100 €; 4e prijs 50 €
Er kunnen maximaal 24 damsters deelnemen aan deze damdag.
Wij hopen dat er veel reacties komen van de dames van de diverse 
damverenigingen.
Met vriendelijke groeten,
Jaap Heij
Voorzitter damclub D.E.S Lunteren
Opgeven kan via: jaapheij[at]online.nl
Voor meer informatie: www.des-lunteren.nl



 De Hofstad Dammers

Stand voor de Hofstad prijs; damseizoen 2020-2021 1 juli 2021

Naam speler

Lidraug

hts.org

Rating 

1 okt AW Gew. Rem. Verl.

Punten 

voor

Punten 

tegen Wit Zwart

Aantal 

vrij

Vorige 

plaats

Beurt 

vrij

1 Bonne Douma L 1043 13 5 6 2 16 - 10 6 7 0 1

2 Pertap Malahé L 1173 11 5 4 2 14 - 8 5 6 0 2

3 Nizaam Muradin L 1081 10 5 3 2 13 - 7 6 4 0 4

4 Frans van de Velde 1099 7 5 2 0 12 - 2 3 4 0 3

5 Krijn Toet L 1262 8 4 4 0 12 - 4 4 4 0 5

6 Hugo Simons L 1093 11 5 2 4 12 - 10 5 6 0 7

7 Jetse Veenstra 970 9 3 4 2 10 - 8 5 4 0 6

8 Jaap van Hal L 1038 7 3 2 2 8 - 6 3 4 0 10

9 Radjendrenath Kalloe L 1011 7 2 3 2 7 - 7 4 3 0 8

10 Dion van Bommel 1024 5 3 0 2 6 - 4 2 3 0 13

11 Harold Jagram L 984 7 2 2 3 6 - 8 3 4 0 9

12 Guillaume Zuniga 867 7 2 1 4 5 - 9 4 3 0 11

13 Hedwig Callender 773 10 2 1 7 5 - 15 5 5 0 12

14 Gerard Peroti L 969 8 0 3 5 3 - 13 4 4 0 14

15 Nerin Bisseswar L 776 7 0 1 6 1 - 13 4 3 0 15

16 Jack Mondt L 976 3 0 0 3 0 - 6 2 1 0 16

UITSLAGEN VAN RONDE 11 Aanwezig: Uiterlijk 19.45 uur.

L Bonne Douma - Jack Mondt 2 - 0 Indeling: Uiterlijk 20.00 uur.

TL Gerard Peroti - Nizaam Muradin 0 - 2 Afzeggen bij Jaap: 06-37.73.44.48

C Dion van Bommel - Frans van de Velde 0 - 2 Of: jaapvanhal@casema.nl

TC Jaap van Hal - Jetse Veenstra 0 - 2

C Hedwig Callender - Nerin Bisseswar 2 - 0 L = partij via Lidraughts

TG Pertap Malahé - Hugo Simons 2 - 0 C = partij op de club

G = gemengd L/C

UITSLAGEN VAN RONDE 12 T = Tweede partij

Jack Mondt - Hugo Simons 0 - 2

Gerard Peroti - Bonne Douma 1 - 1

TL Nizaam Muradin - Pertap Malahé 0 - 2

TC Jetse Veenstra - Hedwig Callender 2 - 0



UITSLAGEN VAN RONDE 13

TL Nizaam Muradin - Bonne Douma 1 - 1

C Hugo Simons - Harold Jagram 2 - 0

C Jetse Veenstra - Krijn Toet 0 - 2

C Nerin Bisseswar - Dion van Bommel 0 - 2

C Pertap Malahé - Gerard Peroti 1 - 1

L Jack Mondt - Jaap van Hal 0 - 2

Onderlinge competitie

De komende weken wordt de competitie van De Hofstad Prijs 2020-2021 afgerond. De eerste week van september wordt de nieuwe competitie 
gestart met de Piet Scheeres competitie, de Hofstad Prijs 2021-2022 en de Rien van Setten Schijf.
Het is niet mogelijk dat iemand alleen via Lidraughts speelt, omdat niet alle leden op deze manier willen dammen. Het blijft de bedoeling dat 
iedereen minimaal 1 keer tegen elkaar speelt.

Piet Scheeres competitie 2019-2020
Deze competitie is door Corona niet afgerond en gedurende het seizoen konden enkele partijen niet worden gespeeld. 
Groep A: Gerard Peroti had te weinig gespeeld, zodat zijn partijen uit de stand werden gehaald. Hugo Simons speelde nog niet tegen Ben 
Hoogland en heeft reglementair gewonnen omdat Ben inmiddels is gestopt met dammen. Deze correcties hadden geen invloed op het
kampioenschap. Pertap Malahé werd kampioen. Hans Jacobsen is nu gedegradeerd naar groep B, samen met Ben. Gerard Peroti krijgt een 
nieuwe kans om zich te bewijzen in deze groep. 
Groep B: Jetse Veenstra moest nog spelen tegen Biswanand Rambaran. Achteraf gezien had deze partij wel gespeeld kunnen worden, want 
Biswanand heeft ook tegen groep A gespeeld toen Jetse ook aanwezig was. De partij is nu reglementair gewonnen gegeven aan Jetse waardoor 
hij Harold Jagram en Jaap van Hal passeerde naar de eerste plaats. Alleen bij verlies zou Jetse niet gepromoveerd zijn. Nu doet hij dat samen 
met Jaap. Verder waren alle partijen gespeeld.
Dat houdt in dat groep A vanaf september bestaat uit: Pertap Malahé, Krijn Toet, Frans van de Velde, Hugo Simons, Bonne Douma, Radjen 
Kalloe, Gerard Peroti en Jaap van Hal. Frans Teijn heeft inmiddels opgezegd en Radjen Kalloe is weer komen dammen. Het bestuur gaat conform 
de wil van de ledenvergadering met Nizaam Muradin praten over zijn mogelijkheden.
Groep B bestaat dan uit: Hans Jacobsen, Harold Jagram, Dion van Bommel, Biswanand Rambaran, Guillaume Zuniga (als we hem weer op club 
kunnen zien), Hedwig Callender en Nerin Bisseswar. Deze groep kan nog worden aangevuld met Rafindrepersad Dihal (komt weer dammen) en 
eventueel Madan Sadhoe. Als Wilfred Promes weer bij ons komt dammen, dan kan hij ook meedoen met groep B. Hans Jacobsen heeft
aangegeven dat hij het komende seizoen niet speelt. Hopelijk kan dit over een tijdje wel.

De Hofstad Prijs
Hier verandert er niets. Alle partijen met een bedenktijd van 45 min + 60 sec gelden voor deze competitie. 

Rien van Setten Schijf
Deze wordt opnieuw gestart.


