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Wel en wee
Komende donderdag 29 juli wordt Krijn Toet 75 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd Krijn.
Piet Scheeres is op zaterdag 3 juli overleden. Hij had in juni nog zijn 104e verjaardag met familie gevierd. Wie heeft er een verhaaltje over Piet zodat we over hem in de nieuwsbrief meer kunnen 
vertellen?

Onderlinge competitie
Elke week stelt de wedstrijdleider een programma voor donderdagavond op. Dit wordt al vooraf gedaan en deze week is het schema voor donderdag 29 juli al bekend. Het is altijd een programma 
onder voorbehoud, want er kunnen dammers gelijk of nog op de avond zelf afzeggen. Verder blijkt dat het moeilijk is om via Lidraughts te spelen omdat veel clubdammers niet via internet willen 
spelen. Zij hebben liever hun tegenstander tegenover zich zitten. Het aantal tegenstanders voor Lidraughts is daardoor te beperkt. Het verzoek is daarom aan alle spelers om toch naar de club te 
komen. Er zijn al veel clubleden gevaccineerd en de ramen worden open gezet en indien gewenst kan er met 1,5 meter afstand worden gespeeld. 
De opkomst is de afgelopen weken goed geweest, want er werden 5 en de laatste weken zelfs 6 partijen gespeeld waarbij er steeds 2 spelers niet konden dammen.

Sneldammen in de open lucht in Den Haag (herinnering)
IJs, weder en corona dienende organiseert de stichting The Hague Open zaterdag 21 augustus in Den Haag het eerste sneldamtoernooi in de open lucht. Als het aanslaat willen we er een jaarlijks 
gebeuren van maken, in navolging van het befaamde sneldammen op de Beestenmarkt in Delft van wijlen Henk de Witt. 
We gaan van start op het pleintje bij gebouw De Kameleon, Veldzicht 20. Het is de bedoeling dat we op termijn een meer toonaangevende locatie vinden, met medewerking van Den Haag 
Topsport, dat ons ook dit jaar weer financieel steunt. 
Het sneldamtoernooi kent verschillende ratingklassen met drie geldprijzen per klasse. De hoofdprijs is 100 euro. Het speeltempo is 5+5 en het aantal partijen is afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro. In de kantine van De Kameleon zijn tegen een redelijke prijs consumpties en broodjes verkrijgbaar. 
Gaarne 10.00 uur aanwezig; het startschot weerklinkt om 10.30 uur. Inschrijven, tot 10 augustus, bij Jan Kok: jan.kok@casema.nl of 06 - 14033757. 
Er is een maximum van vijftig deelnemers, dus wie het eerst komt, het eerst maalt. 
Het sneldamtoernooi vormt een omlijsting van het Nederlands kampioenschap voor meisjes pupillen, dat donderdag 19 augustus al van start gaat, en van het Nederlands kampioenschap voor 
welpen algemeen. Deze NK’s worden eveneens door de stichting The Hague Open gefaciliteerd. 

Een spannende dag in Lunteren (Bron: droomdamsters.nl; dd 14 juli)
De nieuwe vereniging DroomDamsters organiseerde vandaag samen met DES Lunteren haar eerste echte damestoernooi in Lunteren. Er waren maar liefst 18 enthousiaste dames, die de hele dag 
in de watten werden gelegd door onze sponsor: Basalt Bouwadvies. Er werd een heerlijke lunch geregeld, reiskosten werden netjes vergoed én de hele dag werd gratis drinken aangeboden door 
DES Lunteren zelf!
Er deden dames van elk niveau, van elke leeftijd en vanuit elke hoek van Nederland mee. Tussen de oudste en de jongste speelster zit maar liefst 61 jaar leeftijdsverschil! Deze gevarieerde groep 
heeft het spannend gemaakt tot aan de laatste ronde. Er werd gespeeld met het zogenaamde Zwitsers systeem: de winnaars en de verliezers spelen telkens tegen elkaar. Dit zorgde voor hele 
leuke lotingen en nog leukere partijen.
De favoriet was vanaf het begin Olga Kamychleeva: op papier de sterkste dame van het veld. Ze maakte de hoge verwachtingen meer dan waar, en liet slechts 1 punt liggen tegen Melanie Visser-
Voskuil in de laatste ronde. Zo werd zij de terechte winnaar van dit bijzondere damestoernooi. De tweede plaats ging naar de 17-jarige jeugdspeelster Nicole de Vries, met 9 punten uit 6 ronden. 
De derde plaats werd gedeeld door drie damsters: Lisa Scholtens (16), Melanie Visser-Voskuil (21) en Fleur Kruysmulder (14). Ook de hogere leeftijdsgroepen deden het goed: de bekende Vitalia 
Doumesh werd keurig 6e.
Al met al was het een geslaagd (en vooral gezellig) toernooi. In de toekomst zullen veel meer soortgelijke toernooitjes worden georganiseerd door DroomDamsters, dus houd onze website in de 
gaten!
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NK aspiranten (bron: Fred Ivens, perscontactman WSDV)
Titel voor Simon Harmsma na liefst zes barragepartijen 
Simon Harmsma (16) en Emre Hageman (15) zijn al zes jaar elkaars rivalen, die elkaar niets toegeven. Zeg maar de Mathieu van der Poel en Wout van Aert van de damwereld. Allebei hebben ze –
ook mondiaal – al vele titels gewonnen, allebei hebben ondanks hun jonge leeftijd al ereklasse-ervaring en allebei eindigden op het Nederlands damkampioenschap voor aspiranten met vijf 
overwinningen en vier remises op een gedeelde eerste plaats. En hun onderlinge score in officiële partijen is ook al gelijk (9-9). 
In de laatste ronde ging Simon meteen in de aanval. Emre omsingelde echter zo goed dat zijn eeuwige rivaal moest afhaken. Beiden mochten op een gegeven moment op enige voordeel bogen 
maar de remise was een logische uitslag. Een barrage via sneldammen (vijf minuten plus vijf seconden per zet) moest de beslissing brengen. Beide matadoren gingen er vol in maar toch eindigde 
de ene partij na de andere in remise. Het werd in het clubgebouw van de Wageningse ereklasser WSDV een slopende slijtageslag die pas in de zesde (!) barragepartij een beslissing kreeg. In 
een dun standje overzag Emre een een dodelijke dreiging waarna de jonge Culemborger de titel van Berke Yigitturk kon overnemen. “Ïk besefte het eerst nog niet. Was uitgeput en alleen maar blij 
dat ik niet nóg een partij hoefde te spelen. Later drong het pas goed door dat ik na vier jaar weer kampioen ben geworden”, blikt de nieuwe titelhouder terug. De euforie kwam pas ‘s avonds toen hij 
tijdens de seizoen afsluiting van de Culemborgse topclub DEZ uitgebreid in het zonnetje werd gezet. 
Simon, die zijn beste partij tegen Melvin Koullen speelde, vindt dat hij het meeste recht heeft op de titel. “Ïk liet tegen Alexei (Ovsyanko) en Roland (Kreeft) de winst liggen en in de barrage had ik in 
de meeste partijen de beste kansen”. 

Piet Rozenboom en Jaap van Hal zijn op woensdag 14 juli naar de Scheveningse dames geweest, die in Lunteren meededen aan een sneldamtoernooi voor dames. Aangezien Wageningen niet ver 
afligt van de route naar Lunteren werd besloten om ook even bij Emre te gaan kijken. Er werd onder het genot van een bakje koffie gezellig aan de bar gepraat met de barman en er werd in de zaal 
gekeken naar de partijen. Emre zat echter zodanig in zijn partij dat hij ons niet heeft gezien. Tenminste, zo leek het. Daarna was het heel gezellig in Lunteren.
Inmiddels hebben 6 jongens ook het NK Junioren gespeeld. De deelnemers waren Machiel Weistra, Tom Rinner, Simon Harmsma, Luuk Terweijden, Emre Hageman en Jelle van der Eng. Zij 
speelden 5 ronden en de namen zijn genoemd in de volgorde van de eindstand. Machiel werd kampioen, als enige zonder te verliezen. 

Heerhugowaard Open 2021
Jeroen Kos is de winnaar van Heerhugowaard Open 2021. Na de voorlaatste ronde stonden er 
5 gelijk, hiervan wist enkel Jeroen Kos te winnen tegen de verassing van het toernooi Luuk 
Terwijden, en won dus met een punt voorsprong. Luuk deed lange tijd mee voor de 
toernooizege maar na de nederlaag in de laatste ronde is hij uiteindelijk 5e geworden. De 
andere 2 koplopers waren Martin Dolfing en Anton van Berkel, die in de laatste ronde remise 
speelde en uiteindelijk 4e en respectievelijk 3e zijn geworden. Michel Stempher stond lange tijd 
koploper in het toernooi, maar moet uiteindelijk genoegen nemen met een 2e plek.

De dames uit Scheveningen behaalden een goede score. Zij wonnen alle drie een partij en 
Joke en Nel speelden 4 x remise. Gerda had 1 remise minder en eindigde op 65e plaats. Joke 
eindigde hoger (60e) dan Nel (62e), want haar weerstandspunten waren 3 punten meer. Joke 
haalde ook een melding in het blauw door te winnen van Klaas de Krijger. Deze keer speelde 
Nel niet tegen Joke of Gerda, maar speelden Joke en Gerda wel tegen elkaar (remise).

Nijmegen Open 2021; Open Nijmeegs Damkampioenschap
Vandaag is het Nijmegen Open begonnen. Er worden 10 ronden gespeeld in 7 dagen. Op 
maandag, dinsdag en donderdag worden 2 partijen gespeeld. Op zaterdag 31 juli wordt de 
laatste ronde gespeeld.
Radjendrenath Kalloe en Hein van Dee (naar het oosten van het land verhuisd) doen mee.



Foto van Facebook

NK Pupillen (door Jaap van Hal)

Er werd de afgelopen weer volop gedamd in toernooien, want ook in Monster werd een toernooi gespeeld. Vanaf 
maandag 19 juli tot en met zaterdag 24 juli streden 17 pupillen in 8 ronden om het NK. Helaas was het aantal 
deelnemers oneven waardoor er elke ronde een pupil vrij was. 
Aan het toernooi deed ook een zoon van een collega van Roy Bidesi mee, namelijk Porter Richardson. Ter 
ondersteuning werd Pertap Malahé om tips gevraagd en die werden natuurlijk door de dammeester gegeven. Op 
woensdag gingen Pertap en ik kijken, maar toen we bij het toernooi kwamen bleek dat Porter net die dag een vrije 
ronde had. Dat hield niet in dat we gelijk weer weg gingen. De partijen, die live te volgen waren op een scherm, 
werden een paar uren geanalyseerd met enkele bekenden van Damclub Monster, ouders en Alex Mathijsen. Eén 
partij kreeg veel aandacht, want Anthony Maidman speelde een fantastische combinatie tegen Yulia Bintsarovska. 
Toen hij met de combinatie begon, werd er verbaasd gereageerd. Op dat moment hadden de analisten wel gezien 
dat Anthony kon combineren, maar die combinatie was gelijk winnend. Anthony zat waarschijnlijk te veel naar zijn 
eigen combinatie te kijken waardoor de betere variant niet werd gezien. De combinatie van Anthony was te duur, 
maar Yulia zag het winnende spel (moeilijk te zien) over het hoofd. De kansen gingen heen en weer en de partij 
eindigde in remise.
Het was door mij niet gepland, maar vrijdag werd de locatie nogmaals bezocht, nu met Piet Rozenboom, een andere 
dammeester. Deze dag waren Roy Bidesi en ook Pertap Malahé aanwezig. De analyses werden nu door twee 
groepen gedaan. De vader van Porter, Roy en Pertap volgden Porter en Piet en dammers van Monster volgden Stan 
van der Meer. 
Er werd ook over de verrassing van het toernooi gesproken. Anthony Maidman met een rating van maar 395 haalde 
4 keer een melding in het blauw door te winnen van Stan van der Meer, Erik van Wingerden en Justin Koopman en 
remise te spelen met Yulia Bintsarovska. Na de 4e ronde ging het wat minder met hem waardoor hij op de 5e plaats 
te eindigen, 1 plek boven Stan van der Meer.
Matheo Boxum maakte zijn hoge rating (1188) waar door maar 1 keer remise te spelen (Alexei Ovsyanko) en de rest 
te winnen. 

Komende toernooien
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.



 De Hofstad Dammers

Stand voor de Hofstad prijs; damseizoen 2020-2021 22 juli 2021

Naam speler

Lidraug

hts.org

Rating 

1 juli AW Gew. Rem. Verl.

Punten 

voor

Punten 

tegen Naam Lidraughts Wit Zwart

Aantal 

vrij

Vorige 

plaats

Beurt 

vrij

1 Nizaam Muradin L 1081 13 8 3 2 19 - 7 NizaamM 6 7 0 1

2 Pertap Malahé L 1173 13 6 5 2 17 - 9 PertapM 6 7 0 3

3 Bonne Douma L 1043 15 5 7 3 17 - 13 bonnedouma 6 9 0 2

4 Hugo Simons L 1093 14 7 2 5 16 - 12 Lutz 7 7 0 5

5 Krijn Toet L 1262 10 4 6 0 14 - 6 KT 6 4 0 4

6 Frans van de Velde 1099 9 5 3 1 13 - 5 fransv-_185 4 5 0 6

7 Jetse Veenstra 972 11 4 4 3 12 - 10 6 5 0 7

8 Jaap van Hal L 1038 10 3 4 3 10 - 10 jaapvanhal 5 5 0 8

9 Dion van Bommel 1024 7 3 2 2 8 - 6 3 4 0 9

10 Harold Jagram L 984 9 2 4 3 8 - 10 Persad 5 4 0 11

11 Radjendrenath Kalloe L 1011 7 2 3 2 7 - 7 Rak1965 4 3 0 10

12 Gerard Peroti L 969 11 1 5 5 7 - 15 Fredje_1955 5 6 0 12

13 Guillaume Zuniga 867 7 2 1 4 5 - 9 4 3 0 13

14 Hedwig Callender 773 12 2 1 9 5 - 19 7 5 0 14

15 Jack Mondt L 976 6 1 1 4 3 - 9 jackmondt 3 3 0 16

16 Nerin Bisseswar L 776 10 1 1 8 3 - 17 Nerin 5 5 0 15

UITSLAGEN VAN RONDE 16 Aanwezig: Uiterlijk 19.45 uur.

C Hedwig Callender - Nizaam Muradin 0 - 2 Indeling: Uiterlijk 20.00 uur.

TG Jaap van Hal - Gerard Peroti 1 - 1 Afzeggen bij Jaap: 06-37.73.44.48

C Pertap Malahé - Jetse Veenstra 2 - 0 Of: jaapvanhal@casema.nl

C Hugo Simons - Frans van de Velde 2 - 0

C Jack Mondt - Nerin Bisseswar 2 - 0 L = partij via Lidraughts

C Harold Jagram - Dion van Bommel 1 - 1 C = partij op de club

G = gemengd L/C

UITSLAGEN VAN RONDE 15 T = Tweede partij

TG Hugo Simons - Nizaam Muradin 0 - 2

TG Krijn Toet - Bonne Douma 1 - 1

C Frans van de Velde - Pertap Malahé 1 - 1

C Jetse Veenstra - Nerin Bisseswar 2 - 0

C Dion van Bommel - Jaap van Hal 1 - 1

G Gerard Peroti - Jack Mondt 2 - 0


