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Nieuwsbrief 761; d.d. 29 augustus 2021 Redactie: Jaap van Hal

Wel en wee
Nizaam Muradin wordt op vrijdag 3 september 55 jaar. Twee dagen later wordt Dion 65 jaar. Alvast gefeliciteerd heren!

Onderlinge competitie 2020-2021
Afgelopen donderdag werden de laatste partijen van dit seizoen gespeeld. Als gevolg van Corona is er alleen gespeeld voor De Hofstad Prijs. Lange tijd stond Bonne Douma bovenaan omdat hij 
elke avond aanwezig was en goed scoorde. Uiteindelijk is hij door Nizaam Muradin ingehaald, die met 2 punten voorsprong eerste werd. Van harte gefeliciteerd Nizaam. Er was 1 speler, die geen 
partij heeft verloren, namelijk Krijn Toet. Bonne Douma speelde de meeste remises (8) en Nizaam Muradin won de meeste partijen (12).
Dit seizoen heeft De Hofstad Dammers geen kampioen, want er werd niet voor de Piet Scheeres competitie gespeeld. Deze gaat in september weer van start voor het seizoen 2021-2022.
De groepsindeling voor het nieuwe seizoen is als volgt: Groep A: Krijn Toet, Pertap Malahé, Frans van de Velde, Hugo Simons, Nizaam Muradin, Bonne Douma, Jaap van Hal, Radjendrenath 
Kalloe, Jetse Veenstra en Gerard Peroti. Groep B: Hans Jacobsen (zodra hij weer komt dammen, hopelijk spoedig), Dion van Bommel, Harold Jagram, Jack Mondt, Ravindrepersad Dihal (komt 
weer dammen?), Nerin Bisseswar, Hedwig Callender en Biswanand Rambaran.
De loting voor de Rien van Setten Schijf vindt plaats in oktober. Er wordt nog een ledenvergadering gepland voor het besluit over de mogelijke fusie met Damclub Den Haag. Tijdens deze 
vergadering wordt de loting gehouden. 

Landelijke competitie 2021-2022
De Hofstad Dammers spelen hun belangrijkste wedstrijden in het begin van het seizoen, want 5 van de eerste 6 wedstrijden worden gespeeld tegen teams met een gelijkwaardige teamrating. Elk 
punt in de andere wedstrijden is meegenomen. De eerste wedstrijd op 18 september is thuis tegen WSDV 3, een team met een gelijkwaardige teamrating, maar wel met een paar jeugdspelers 
(bijv. Luise en Marie Gabbert). 
Nerin Bisseswar zal voor het Combinatieteam spelen en de tweede plaats bij dit team zal ingenomen worden door Harold Jagram en Jaap van Hal. Het combinatieteam begint pas in de derde 
ronde omdat de Tweede Klasse C uit 10 teams bestaat.
Het rooster zal binnenkort naar de clubleden worden gemaild.
Radjendrenath Kalloe speelt het komende seizoen niet, zoals het plan was, voor De Hofstad Dammes. Ons Genoegen Utrecht heeft hem gevraagd om hen het komende seizoen te ondersteunen 
omdat zij te weinig dammers hebben voor de Hoofdklasse. Radjen heeft, nadat hij dit ook met de voorzitter van De Hofstad Dammers had besproken, daarop ja gezegd. 

Provinciale competitie
Het 1e team van De Hofstad Dammers is het laatste toernooi voor Corona gedegradeerd en er wordt in de Eerste Klasse met viertallen gespeeld. De Hofstad Dammers hebben daarom het 
komende seizoen twee teams in de Eerste Klasse. Het eerste team bestaat uit Pertap Malahé, Frans van de Velde, Hugo Simons (alleen thuiswedstrijden), Nizaam Muradin en Bonne Douma. Het 
tweede team bestaat uit Jaap van Hal, Dion van Bommel, Harold Jagram, Jack Mondt, Jetse Veenstra en Nerin Bisseswar. Als Hans Jacobsen en Rafindrepersad Dihal weer komen spelen, dan 
kunnen zij meedoen met respectievelijk het 1e en het 2e team. Het tweede team begint het seizoen met een uitwedstrijd tegen DOS Delft op woensdag 29 september en het eerste team een dag 
later uit tegen MDV Monster. Het is het streven om met het 1e team te promoveren naar de Hoofdklasse en het 2e team te handhaven in de Eerste Klasse.

KNDB (Frans de Jonge, Facebook)

Wat een mooi toernooi weer in Hoogeveen. Het grootste zomertoernooi dit jaar. Veel diversiteit: de club en wedstrijddammers waren goed vertegenwoordigd, veel jeugd en ook op topniveau, een 
aankomende groep van uitermate talentvolle meiden. De hoofdsponsor van DroomDamsters is de hele damdag bewust onzichtbaar gebleven. Reken maar dat hij in zijn nopjes is met de sterke 
vooruitgang van meiden als Fleur, Lise, Nicole en anderen.
De wethouder van Economische zaken en participatie was onder de indruk van het toernooi en de rol van DC Hoogeveen. Hij bleef niet zoals gedacht een half uur maar wel bijna 2 uur. Hij was 
aangenaam verrast wat voor een groots toernooi was georganiseerd door de mannen van Gerard, Maarten, Zainal en vele anderen.
Ik heb alle zomertoernooien bezocht, heb vele tientallen dammers gesproken. Er is vertrouwen in de toekomst. Dammers, verenigingen, bonden en KNDB gaan met elkaar aan de slag. Ook wij als 
bestuur KNDB hebben een groot vertrouwen dat we het enthousiasme weer terugkrijgen in de damsport. Ook ik zal me daar hard voor maken.

Nieuwsbrief van Damvereniging De Hofstad Dammers

Gespeeld wordt op donderdag vanaf 19.00 uur in het Ontmoetingscentrum Morgenstond, 1e Eeldepad 3a, 2541 JG 's -Gravenhage, sinds 29 augustus 2013. 

Bankrekeningnummer: NL93.INGB.0000.3264.00 t.n.v. Damvereniging ODB; 

Site: www.hofstaddammers.nl; Telefoonnummer damclub: 06-37.73.44.48. Mail: jaapvanhal@casema.nl



Brunssum Open 2021 (bron: brunssumdamtoernooi.nl)

HEIN MEIJER OVERTUIGENDE KAMPIOEN IN BRUNSSUM
Met een plus zes score is Hein Meijer de overtuigende winnaar geworden van het 43e Brunssum-Open damtoernooi. In de slotronde hadden velen een snelle ‘grootmeester’ remise verwacht maar 
dat gebeurde niet. Hein wilde wel degelijk ook de laatste ronde winnen maar Gijs Schoenmakers gaf geen krimp en ontfutselde zo het derde puntje van de kampioen. Een heel sterk toernooi sloot zo 
ook de kopman van Raes Maastrcht af als beste Limburger in het toernooi. Het was deze partij die misschien wel model stond voor de strijdlust in dit toernooi dat de boeken in gaat als technisch 
zeker een van de betere toernooien van de laatste jaren.
De strijd om de ereplaatsen was spannend en dat bleek ook in de zaal. De strijdlust maakte iedereen enthousiast, tussen plaats 5 en 20 zit uiteindelijk slechts 1 puntje wat wel aangeeft hoeveel 
belang iedereen had bij de laatste ronde. In de top vielen slechts twee beslissingen. Christian Niami zorgde voor de grootsteverrassing door GMI Ron Heusdens te verslaan. Zowel Christian als Ron 
zijn oud winnaars in Brunssum en door dit resultaat komt Niami nog in punten gelijk met de nummers 2 en 3 en dat terwijl hij toch twee nederlagen moest accepteren. Voor Ron Heusdens is een +2 
en de negende plaats natuurlijk niet wat hij er vooraf van voorgesteld zal hebben.
Het podium was voor Jean-Marc Ndjofang op zilver (net niet gewonnen van Meijer) en Machiel Weistra, op de derde plaats, was de jonge verrassing in het toernooi door met veel overtuiging zich 
tussen de grote namen staande te houden. Machiel zou in de toekomst nog wel eens een kampioen in Brunssum kunnen worden.
In het groepje 12 punters wist Leopold Sekongo zich nog te plaatsen door een laatste ronde winst tegen Bas van Berkel. Op weerstand moest hij wel nog Wouter Morssink voor zich dulden. Wouter 
speelde ook een heel sterk toernooi en was een van de smaakmakers met altijd weer mooi spel en zeker ook goede resultaten. Wouter en Leopold worden in de eindstand gevolgd door de 
Limburgers Gijs Schoenmakers en Brion Koullen die ook 12 punten scoren. De Limburgse dammers wisten zich toch al erg goed te manifesteren in dit toernooi met prima resultaten waren de top 10 
plekken een dik verdiend resultaat.
De sub-klassementen waren in de meeste gevallen ook spannend alleen het 55+ toernooi was afgetekend voor de toernooiwinnaar die liefst vier punten meer had dan de nummers 2 tot en met 7. Op 
twee en drie kwamen Ron Heusdens en Kees Romijn.
In het Limburger klassement Waren dus Gijs Schoenmakers en Brion Koullen op 1 en 2 uitgekomen en hier behaalde Martijn van Gortel de derde plek.
De aspiranten titel was voor Melvin Koullen voor Albert Cramer en Majory Feyt.
En bij de junioren won natuurlijk Machiel Weistra afgetekend voor Rudy van Velzen en Gregory de Vries.
Het rating klassement tot 900 ging naar Peter Hernaamt voor Johan Evens (B) en Hans Stolwijk.
De rating klasse tot 1100 leverde Petra Duscova (Tsj) als winnaar op voor Hans Kromhout en Clemens Crucius (Dld).
Het winnende team tenslotte was uiteraard Van Stigt Thans met Dios/Eureka en Samen Sterk op de plekken 2 en 3.
Brunssum open was negen dagen lang een damfeest voor organisatie en deelnemers, de eerste inschrijving voor het 44e toernooi zijn alweer binnen op vrijdag 5 augustus 2022 gaat het 44e 
Brunssum-Open van start en we hopen dan weer met een compleet organisatie team.
Allen die hebben bijgedragen aan het succes, veel dank en tot volgend jaar.

Vanuit Den Haag deden Radjen Kalloe en Piet Rozenboom mee. Radjen begon goed, maar zat er blijkbaar aan het einde van het toernooi doorheen, want hij haalde in de laatste 3 partijen geen punt 
meer. Radjen eindigde op de 52e plaats met 2 overwinningen, 3 remises en 4 verloren partijen (waaronder tegen Ron Heusdens in de 1e ronde). Piet Rozenboom eindigde op de 28e plaats met 2 
overwinningen (waaronder tegen Radjen), 6 remises en 1 nederlaag. Dat is een mooie plaats voor zijn 25e toernooi in Brunssum (zie vorige nieuwsbrief).

Vrouwentoernooi THO / DroomDamsters KNDB 2021 (Rapid) (bron: droomdamsters.nl)

DroomDamsters
Het rapidtoernooi van de DroomDamsters is een prooi geworden voor Vitalia Doumesh. De drievoudig vrouwenkampioen van Nederland won acht van haar negen partijen en verdiende daarmee 100 
euro. Alleen in de laatste ronde moest zij - vanuit verloren positie - een punt afgeven aan Laura Timmerman. Dit lid van de jeugdcommissie en speelster van ereklasser DES Lunteren moest hierdoor 
de tweede prijs afstaan aan DC IJmuiden-steunpilaar Jacqueline Schouten. Veterane Barbara Graas, vijf keer nationaal kampioen eindigde als vierde en Yneke Goerres als nummer vijf. Zij waren 
ook de hoogsten qua rating. KNDB-voorzitter Frans de Jonge reikte de prijzen uit. Hij toonde zich sympathiek tegenover dit initi atief, het maar zeker niet het laatste evenement van de nieuwe online 
vereniging die zich inzet voor de promotie van het dammen onder meisjes en vrouwen. Het betreft een online vereniging die het dammen positief onder de aandacht wil brengen. “Wij willen prachtige 
damtoernooien organiseren, promoten, stimuleren en boegbeelden zijn voor onze huidige en toekomstige damsters”. Iedereen kan lid worden van deze vereniging voor slechts 7,50 euro per jaar. 
Voor meer informatie: zie de website www.droomdamsters.nl.

Eindstand: 1. Vitalia Doumesh 17, 2. Jacqueline Schouten 15, 3. Laura Timmerman 14, 4. Barbara Graas 12, 5. Yneke Goerres 11, 6. Leny van der Gaag-Pronk 6, 7. Nel Lindhout 5, 8. Hanny de 
Vaal-Kokshoorn 5, 9. Joke van der Meijden 3, 10. Gerda van der Meijden 2.

Foto op de volgende bladzijde



Rapidtoernooi van de DroomDamsters

bij De Kameleon in Den Haag

Foto: Dick van IJzendoorn.

iedereen kan lid worden van deze vereniging voor

slechts 7,50 per jaar.

Bijschrift 1: De top-drie bij de pupillen meisjes met Yulia Bintsarovska

                    als stralend middelpunt.

KAMPIOENE YULIA BINTSAROVSKA (Bron: Stichting The Hague Open; Fred Ivens)

‘Eerst huiswerk, dan pas dammen’
Yulia Bintsarovska is twaalf jaar, heeft net bij de pupillen meisjes haar eerste nationale kampioenschap binnen en gaat  nu 
naar het gymnasium. Wat heeft dan voorrang: school of dammen? De Kampense Kanjer aarzelt geen moment: “Ik wil zoveel 
mogelijk dammen maar het huiswerk gaat voor”.
Opgestuwd door liters kippensoep toonde Yulia zich in Den Haag bij ISV De Kameleon de beste. Ze speelde het hele 
toernooi geen slechte zet, won vier van haar vijf partijen en verdiende de titel volkomen. “Ik won bijna alle partijen door een 
combinatie en heb dus ook een beetje geluk gehad”. Na enig aandringen wil ze best toegeven ook wel tevreden en een 
beetje trots te zijn. “Ik wil niet opscheppen”. Ze groeide deze zomer met het spelen van veel toernooien in vorm. Op het sterk 
bezette NK aspiranten in Wageningen werd ze als jonkie al keurig zesde. In Monster op het NK pupillen algemeen moest ze 
genoegen nemen met de ondankbare vierde plaats. “Dat kwam door één heel stomme zet. Daar baalde ik heel erg van maar 
daar heb ik ook veel motivatie uitgehaald voor dit toernooi”, vertelt Yulia nadat ze is gefeliciteerd door nationaal hoofdcoach 
Rik Keurentjes en nationale talentencoach meisjes Ester van Muijen. “Ester is mijn trainer. Met haar bereidde ik elke dag de 
opening voor al kwam dat, zoals vandaag, niet altijd uit. Of ik extra nerveus was? Een beetje maar ik heb wel goed geslapen 
en me niet per se druk gemaakt”. 
Ze gaat nu met SSS Kampen de clubcompetitie in. Haar voorlopige einddoel is de nieuwe Heike Verheul worden ofwel 
kampioen van Nederland bij de vrouwen, verklapt Yulia die ook dol is op voorlezen, verhalen schrijven, zwemmen en ook 
bakken. “Misschien bak ik nog wel mijn eigen kampioenstaart”.

Combinatieprijs
Zij had in de slotronde aan remise voldoende voor de titel. Concurrente Tanya-Marie Cnossen streed voor haar laatste kans 
en ging er vol in. Ook Yulia liet zich niet onbetuigd en trok met een fraai offer alle kansen naar zich toe. Ze won een schijf 
maar de Brabantse Belofte had voldoende compensatie voor de remise. Ze kreeg wel de combinatieprijs toebedeeld voor 
haar slagzet tegen Sophie Blenkers. 
Sacha Chumachenko stelde met behulp van de  Coup Philippe ten koste van Marlijn Moene haar derde plaats veilig en 
kwalificeerde zich daardoor samen met Yulia en Tanya-Marie voor het jeugdwereldkampioenschap mits dat dit jaar nog wordt 
verspeeld. 
Emy van den Berg hield het lang gelijk tegen de nummer vier en 'best of the rest' Sophie Blenkers maar kon in het late 
middenspel een doorbraak naar dam niet meer voorkomen. Toen de dertienjarige Drentse ook een ultieme remise-truc 
doorzag moest de Haagse Hope ook voor de vijfde keer capituleren maar ze heeft een schat aan ervaring opgedaan.



Bijschrift 2:Twee nationale kampioenen: Termuulen Khurelbaatar en 

                   Jasmina Benhari poseren trots met hun beker, evenals de

                   nummer drie Surya Badal.

Welpen
Ook streden acht welpen uit het hele land om de nationale titel waarbij snelheid het meestal won van nauwkeurigheid. Pas in 
de slotronde kon de eerste remise worden genoteerd tussen Termuulen Khurelbaatar en Jasmina Benhari. Beiden hadden 
verder al hun partijen gewonnen zodat een barrage de beslissing moest brengen. De eerste partij ging naar Termuulen maar 
Jasmine trok met een goed doordachte manoeuvre de stand weer recht. In de derde partij bewees Termuulen wat hij in 
Groningen van Danny Staal en nu bij DC Den Haag van Gerard de Groot allemaal heeft geleerd. Het zilver ging dus naar  
Jasmine die zich tevens kampioen van Nederland bij de welpen meisjes mag noemen. Hagenaar Surya Badal completeerde 
als nummer drie het erepodium. 
Eindstand: 1. Termuulen Khurelbaatar (Den Haag) 13, 2. Jasmina Benhari (Hilversum) 13, 3. Suray Badal (Den Haag) 10, 4. 
Timo van den Boer (Den Bosch) 8, 5. Anar Dalay 6, 6. Mark Denega (Eindhoven) 4, 7. Fedde Schaapveld (Huissen) 2, 8. 
Alexander Glokowski (Den Haag) 0.

Openlucht sneldamtoernooi
Opvallendste deelnemer bij het openlucht sneldamtoernooi was internationaal meester en nationaal grootmeester Arjan van 
Leeuwen. De 52-jarige Rotterdammer kwam een aantal jaren uit voor de toenmalige roemruchte Haagse topclub RDG en 
was eind vorige eeuw een internationaal topspeler. Hij bereikte negen keer de NK-finale met een tweede plaats als beste 
resultaat. Begin deze eeuw stopte hij als actief wedstrijdspeler en legde zich toe op het competitieve kaartspel Magic. 
Sindsdien heeft hij het dammen nog wel digitaal op afstand gevolgd. Hij heeft al toegezegd de komende clubcompetitie in de 
ereklasse af en toe een wedstrijdje mee te doen met Damcombinatie Frylân. Dit sneldamtoernooi was voor hem een soort 
test. Om te wennen en om te proeven of hij het spelletje nog leuk vindt. Nog wat onwennig kwam hij toch al snel op stoom en 
werd met acht overwinningen onbedreigd winnaar. Alleen de nummer drie, Gerard de Groot wist hem beentje te lichten. 
Hagenaar Talha Majeed werd tweede. De B-groep werd gewonnen door  Hagenaar Bas Baksoellah en de C-groep door Cas 
Schaapveld (Huissen).

Met een workshop, barbecue + goochelaar, sneldammen en het door Vitalia Doumesh voor Jacqeline Schouten en Laura 
Timmerman gewonnen rapidtoernooi van de DroomDamsters groeide de Haagse Damdriedaagse uit tot een goed gevuld en 
geslaagd evenement. De organiserende stichting The Hague Open wil volgend jaar – hoe dan ook – opnieuw van zich laten 
horen. Namens de jeugdcommissie van de dambond complimenteerde Marije ter Maat de organisatoren en reikte 
toernooidirecteur Jan Kok de gebruikelijke herinneringsplaquette uit.

Foto’s: Dick van IJzendoorn
Bijschrift 3: Sneldammen op de parkeerplaats van ISV De Kameleon met Pertap Malahé-Hein van Dee op de voorgrond. 
Volgend jaar op een aansprekender locatie?



Hoogeveen Open 2021 (BERT DOLLEKAMP. Bron: Facebook)

Damsensatie Wouter Sosef uit Hoogeveen (17) speelt de pannen van het dak op de Hoogeveen Open. Hij behaalt een zesde plek, Tj on A Ong pakt de toernooiwinst. Wereldtopper Jean-Marc 
Ndjofang moest eraan te pas komen om damsensatie Wouter Sosef de pas af te snijden in de twaalfde Hoogeveen Open. Outsider An drew Tjon A Ong greep al even verrassend de titel.
,,Dan heb ik tenminste nog van de toernooiwinnaar verloren”, verzuchtte Bafloër Auke Scholma, die in de voorlaatste ronde in riante positie een enorme bok schoot tegen de 59-jarige dampromotor uit 
het Utrechtse Maarssen, die via een simpele doorbraak een schijf won en het resterende nog lastige eindspel secuur naar winst schoof. Daarmee was voor Scholma de toernooizege in Hoogeveen na 
zijn winst in 2017 buiten bereik. Maar bovendien katapulteerde hij Tjon A Ong naar de kop van het klassement.
Tiener
Deze werd voor aanvang van de slotronde door vrijwel niemand als mogelijke winnaar genoemd. Alle ogen waren gericht op de 17 -jarige tiener Wouter Sosef uit Hoogeveen, die al de hele week de 
pannen van het dak speelde en voor erkende cracks als Martin Dolfing, Auke Scholma en Jitse Slump fier aan de leiding ging. A l in de tweede ronde overspeelde Sosef de Kameroener Christian 
Niami, de nummer acht van het afgelopen WK. Dat gebeurde in een volgens de regelen der kunst gespeelde Flankaanval. Het bleek bepaald geen toevalstreffer, zoals Sosef met prima remises tegen 
de toernooitijgers Andrew Tjon A Ong en Bhiem Ramdien bewees. Om vervolgens subtopper Matthias de Kruijf via een listige damc ombinatie in de luren te leggen. En dan te bedenken dat Sosef ruim 
een jaar nauwelijks iets aan dammen gedaan had, eerst helemaal niet wilde meedoen en pas op aandringen van zijn trainer Zaina l Palmans een vakantiebaantje verschoof en alsnog achter het bord 
plaatsnam.
Krachtpatser
Dezelfde Palmans leefde zich ook als dammer helemaal uit. Vooral tegen de iets mindere goden scoorde hij als een tierelier en moest alleen in toernooifavoriet Jitse Slump zijn meerdere erkennen. 
Maar waar meester Palmans het tegen Slump liet afweten, hield gezel Sosef zijn erf in de voorlaatste ronde op voorbeeldige wi jze schoon. In de slotronde troffen de runner-ups Slump en Tjon A Ong 
elkaar. Bij remise zou ook Sosef aan een punt genoeg hebben, dankzij zijn torenhoge tegenstandersrating. Maar er was nog één obstakel voor de frêle jongeling: voormalig vicewereldkampioen Jean 
Marc Ndjofang, alias de krachtpatser uit Kameroen. Voor het eerst kreeg Sosef het zwaar te verduren, maar hij verdedigde zich kranig, terwijl Ndjofang zuchtend en steunend de minuten liet 
wegtikken. Maar toen sloeg de Afrikaan toe. Met kletterend geweld liet hij zijn schijven op het bord en zijn hand op de klok neerdalen en won. „Wat een irritante kerel”, blies Sosef na afloop stoom af. 
„De partij was gedaan, hij kan toch ook normaal doen?” De revelatie van het toernooi besefte niet dat dit de pure adrenaline van Ndjofang was, die diep had moeten gaan om dat lastige ventje van zich 
af te schudden.
Trots
Inmiddels had Palmans zich via een gestroomlijnde winst verzekerd van de tweede plaats en probeerde Jitse Slump vergeefs om T jon A Ong naar de afgrond te schuiven. Maar deze gaf geen krimp, 
offerde een paar schijven en brak door naar dam, remise en de verrassende eindzege. „Door veel dammers was ik afgeschreven’’, zei de toernooiwinnaar. ,,Begin juni wilde ik me afmelden voor mijn 
debuut bij het NK in Kraggenburg vanwege mijn ernstig zieke vader, maar hij vond dat ik toch mee moest doen. Nog tijdens dat toernooi overleed hij, maar hij kan trots op me zijn, zeker nu ik dit 
prachtige toernooi gewonnen heb.”

Praag Open 2021

Van maandag 23 augustus tot en met zondag 29 augustus werd in Praag een toernooi gespeeld. Er werden 9 partijen Zwitsers 
gespeeld met een dubbele ronde op zaterdag 28 augustus. Er deden 37 spelers mee, waarvan 17 Nederlanders. Pim Meurs 
werd 1e met 14 punten, gevolgd door Hein Meijer en Sebatian Wieczorek, met 2 punten minder.

Radjendrenath Kalloe begon het toernooi wat minder, maar herstelde zich met 5 punten uit de laatste 3 ronden. De partij 
daarvoor ging tegen Anton Schotanus verloren. Radjen eindigde op de 16e plaats. 
Ook deed Bas Messemaker mee. Hij won 2 partijen en speelde er 7 remise en eindigde daarmee op de 4e plaats.

Damweek Hijken

Dit toernooi wordt gehouden in de Herfstvakantie, van 18 tot en met 23 oktober. Er worden 8 ronden Zwitsers gespeeld en het 
inschrijfgeld is 60 euro (voor 16 september is het inschrijfgeld 50 euro). Zie hiervoor www.damweek.hijkendtc.nl



P A R T I J F R A G M E N T E N Tempi: + = voordeel voor wit; - = voordeel voor zwart)

Partijen, waarvan geen fragment wordt getoond, laten, gedurende de partij, geen grote verschillen in de stand zien volgens Flits.

Het is mogelijk dat zetten worden omgedraaid in de notatie of tijdens het invoeren. Daardoor kunnen zetjes ontstaan, die er niet waren. Het is echter altijd mogelijk dat iemand een zetje mist, hoe eenvoudig deze ook is.

,

;

,

Uit: Pertap - Jaap 2-0 (Ronde 19)

50-45 ???

Tempi: + 4 na 21. 8-12. 

Flits:

22. 50-45, 23-29; 23. 34x23, 19x28; 

24. 30x08, 14-19; 25. 33x22, 17x28; 

26. 08x17, 11x44.

De combinatie werd niet gezien. 

Uit: Pertap - Jaap

48-26 ???

Tempi: + 3 na 45. 01x34.
Witte dam op 34 en zwarte dam op 48.

Zwart denkt dat hij verloren staat, maar Flits 

geeft aan dat dit niet zo is.

1. wit heeft niets aan 34-23. Dit is zelfs na 7-

11 verloren voor wit.

2. wit wint niet met een aanval op 19 met 

schijf 33. Dan 11-17, 33-28, 48-42. 

mits de dam op de goede plaats staat. 

Uit: Nizaam - Dion 2-0 (Ronde 19)

21-27 ? Positioneel.

Zwart heeft een betere zet.

Tempi: -/- 2 na 35. 34-29.

Partij:
35. ........., 21-27; 36. 32x21, 26x17; 
37. 38-32, 25-30; zwart komt minder te 
staan en maakt met 25-30 nog een fout. Hij 
geeft na 28-23 op.

Flits:
35. ........., 11-17; 36. 28-22, 18x27; 
37. 29-23, 19x28; 38. 33x11, 25-30; 
39. 35x24, 27-31; 40. 39-34, 31x33; 
41. 11-07, 26-31; verrassend. 

Uit: Pertap - Jaap 

45-40 ???

Tempi: + 5 na 29. 15-20.

Flits:

30. 45-40, 19-23; 31. 30x28, 18-23; 

32. 28x10, 04x15; 33. 27x18, 12x45; 

34. 25x14, 09x20. 

Zwart keek niet ver genoeg om het zetje te 

zien. 
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Uit: Bonne - Hugo

34-29 ? Positioneel. 

Wit heeft een sterkere zet.

Tempi: + 9 na 33. 08-12. 
Wit heeft een schijf meer.

Flits:
34. 32-27, 19-24; 35. 27-21.
Zwart kan niets doen aan 23-18. 

Uit: Nerin - Gerard 1-1 (Ronde 19)

48-42 ? Positioneel.

Tempi: -/- 1 na 27. 12-18.

Wit denkt misschien dat na 21-26; 32-28 er 

een 3 om 3 in de partij zit, maar de 

benodigde schijf op 19 ontbreekt.

Wit kan ipv 48-42 beter direct 32-28 

spelen, zodat hij na 21-26 kan terugruilen 

na 38-32.

Uit: Nerin - Gerard

24-29 ? Positioneel.

Tempi: + 2 na 47. 36-31.

Zwart heeft een schijf meer.

Zwart breekt door naar dam, maar kan 
beter de laatste zet daarvan (35-40) niet 
spelen of zelfs rustig afwachten (niet 24-
29).
Flits:
47. .........., 12-18; 48. 21-17, 18-23; 
49. 31-26, 15-20; 50. 25x14, 19x10; 
51. 17-11, 16x07; 52. 22-17, 10-14; 
53. 26-21, 14-19; 54. 27-22, 08-12; 
55. 17x08, 13x02;
Zwart kan wit rustig een dam laten halen, 
want wit moet naar 1 en daarvoor kan zwart 
een vangstelling bouwen met 23-29-34.

Uit: Bonne - Hugo 2-0 (Ronde 19)

10-15 ? Positioneel.

Tempi: + 3 na 14. 41-36.

Partij:

14. ....., 10-15; 15. 28-22, 04-10; 16. 47-41.

Zwart heeft geen goede zet meer want 19-

23 mag niet vanwege 33-28 naar dam.

Flits:

14. .........., 18-22; 15. 27x18, 12x23; 

16. 29x18, 13x22; 17. 28x17, 11x22. 
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een vangstelling bouwen met 23-29-34.

Uit: Jack - Hedwig 2-0 (Ronde 19)

46-41 ? Positioneel.

Tempi: 0 na 5. 12-18. 

Zwart heeft verkeerd opgebouwd door de 

velden 22 en 24 te bezetten. Als wit met 

32-27 de halve hekstelling inneemt, dan 

kan zwart deze niet afbreken met een ruil 

(bijvoorbeeld 19-23x28) omdat hij een 

schijf op 24 heeft.

Met 32-27 verkrijgt wit een groot voordeel, 

dat met 46-41 verloren gaat omdat zwart 

dan 18-23 heeft. In de partij speelt zwart 

dit niet, maar 7-12 waardoor de opsluiting 

alsnog volgt.

Uit: Jack - Hedwig

Zwart aan zet: wat speelt hij?

Tempi: + 1 na 9. 43-38.

De bezetting van 22 en 24 breekt zwart nu 
op, want hij heeft geen goede zet meer.
Na 24-29 volgt namelijk 10. 33x24, 22x33;
11. 39x28, 20x29; 12. 28-23, 19x28; 
13. 32x34. 
Zwart gaat verder met 9. 16-21.

Uit: Jack - Hedwig

8-12 ? Positioneel.

Tempi: + 6 na 30. 47-41.

Zwart heeft een schijf minder en geen 

compensatie (tempi) daarvoor.

Partij:

30. .........., 08-12; 31. 27-21, 16x27; 

32. 32x21. 

Zwart verliest nog een schijf omdat na 11-

16 wit 41-36 en 37-31 heeft en omdat na 

21-16 en 13-18 wit naar dam combineert.

Uit: Jack - Hedwig

Wit aan zet !

Stand na 37. 31-36.

Zwart lijkt twee dammen te halen, maar....

Partij:

38. 18-13, 36x47; 39. 38-32, 47x09; 

40. 04x45.

38. 18-13 36x47 39. 38-32 47x09 40. 04x45 

Ook mogelijk is:

38. 04-10, 36x47; 39. 10x45, 05-10; 

40. 39-34, 10-14; 41. 18-12, 17x08; 

42. 38-33.  
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Uit: Hugo - Jaap 2-0 (Ronde 20)

Wat speelt zwart ?

Flits heeft een leuke ruil.

Tempi: -/- 3 na 12. 34-30. 

Flits:

12. .........., 24-29; 13. 33x15, 18-22; 

14. 27x20, 21-27; 15. 32x21, 23x14;

Een grote ruil.

Uit: Hugo - Jaap

25-30 ? Positioneel

Stand na 42. 2x16.

Witte dam op 16 en zwarte dam op 48.

Zwart maakt het zich moeilijker dan nodig, 

want na 25-30 kan wit zijn dam naar 50 

brengen en combineren met de zwarte 

schijf op 30.

Zwart kan met 48-37 een aanval op zijn 

schijven tegenhouden of met 31-36 verder 

gaan.

Uit: Nizaam - Jetse 2-0 (Ronde 20)

3-8 ? Positioneel.

Zwart heeft een sterkere zet.

Tempi: + 11 na 45. 38-33.

Flits:

45. .........., 14-20; 46. 25x14, 09x20; 

47. 15x24, 23-29; 48. 33-28, 22x33; 

49. 32-28, 33x22; 50. 24x33, 21-27. 

Zwart heeft een goede kans op winst.

Uit: Nizaam - Jetse 

23-29 ? Positioneel.

Zwart heeft een sterkere zet.

Tempi: + 7 na 52. 35x24.

Zwart kan ook 14-20 spelen. Dan heeft wit 

maar 1 antwoord: 24-19 en met 23-29 kan 

wit sterk voortzetten met 32-28.

Flits:

52. ........., 14-20; 53. 24-19, 23x14; 

54. 15x24, 22-27; 55. 32-28, 17-22; 

56. 28x17, 21x12; 57. 33-28, 04-09; 

58. 38-33, 09-13; 59. 33-29, 13-18;

Remise. 
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Uit: Krijn - Hedwig 2-0 (Ronde 20)

Wat speelt zwart ?

Tempi: -/- 7 na 38. 42-37. 

8-13 ?

39. 44-39, 19-24; 40. 39-34 met 

problemen.

9-13 ?

39. 44-39, 19-23; 40. 28x19, 13x24; 

41. 33-28, 25-30; 42. 37-31, 26x37; met 

goede kans op remise.

19-24 ?

Partij:

39. 44-39, 09-13; 40. 39-34, 08-12; 

41. 34-29, 06-11; 42. 29x20, 25x14; met 

problemen.

Uit: Krijn - Hedwig

35-30 ? Positioneel

Wit heeft een sterkere zet.

Tempi: -/- 6 na 42. 25x14.

Flits:

43. 28-23, 18x29; 44. 33x24, 11-17; 

45. 32-28, 13-18; 46. 38-32, 17-21; 

47. 28-22, 18-23; 48. 24-19, 23-29; 

49. 19x10, 29-33; 50. 10-05, 12-17. 

Uit: Krijn - Hedwig

14-20 ? Positioneel.

Zwart heeft een andere mogelijkheid.

Tempi: -/- 5 na 45. 22-18.

Partij:
45. ........., 14-20; 46. 18x29, 20-25; 
47. 29-24, 25x34; 48. 24x13, 34-40; 
49. 13-09, 40-44; 50. 50x39, 45-50. 
Flits:

45. .........., 14-20; 46. 25x14, 09x20; 

47. 15x24, 23-29; 48. 33-28, 22x33; 

49. 32-28, 33x22; 50. 24x33, 21-27. 

Zwart heeft een goede kans op winst.

Uit: Frans - Jack 2-0 (Ronde 20)

3-8 ? Positioneel.

Tempi: + 2 na 31. 40-34.

Na 3-8 speelt wit 34-30 waardoor zwart in 

de problemen komt, want:

1. 8-12 kan niet vanwege 28-23.

2. 13-18 kan niet vanwege een combinatie.

3. 6-11-17 kan niet vanwege 28-23. 

Zwart moet dus op zijn linkervleugel gaan 

spelen, maar staat nog niet verloren.

Partij: 

31. .........., 03-08; 32. 34-30, 13-18; 

33. 27-22, 18x27; 34. 28-22, 27x18; 

35. 37-31, 26x28; 36. 33x02. 
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Uit: Nizaam - Pertap 1-1 (Ronde 21)

39-33 ? Positioneel.

Wit heeft een sterkere zet.

Tempi: + 3 na 23. 3-8. 

Met een schijf op 29 en het spelen van de 
kroonschijf heeft zwart het zichzelf lastig 
gemaakt.
Flits:

24. 28-22, 19-24; 25. 22-17, 21-26; 

26. 17-11, 26x28; 27. 11-07, 12x01; 

28. 39-33, 28x39; 29. 43x03. 

Beter voor zwart:

24. 28-22, 12-17; 25. 22x11, 06x17; 

26. 31-26, 17-22; 27. 26x28, 29-33; 

28. 38x29, 19-23; 29. 28x19, 13x44;

30. 43-39, 44x33;

of zwart kan de schijf op 21 verloren laten 

gaan. 

Uit: Nizaam - Pertap

43-39 ? Positioneel

Wit heeft een sterkere zet.

Tempi: + 8 na 28. 12-17.

Wit heeft een schijf meer.

Flits:

29. 38-33, 17-22; 30. 33-29, 23x34; 

31. 40x29, 06-11; 32. 35-30, 11-17; 

33. 30-24, 17-21;  met voordeel voor wit.

Partij:

30. 38-33, 23-29; 31. 33x24, 18-22; 

32. 27x18, 13x22; zwart staat twee schijven 

achter, maar kan doorbreken naar dam, 

een gelijkwaardige stand.

Uit: Nizaam - Pertap

40-34 ? Positioneel.

Zwart heeft een sterkere zet.

Tempi: + 7 na 35. 22-28.

Wit heeft een schijf meer.

Met 40-34 geeft wit zwart de kans om door 
te breken met 28-32, waardoor zwart de 
mogelijkheid heeft om ook met 26 door te 
lopen of met behulp van deze schijf te 
combineren (zie verder in de partij). Voor 
wit is het beter om 43-38 te spelen, want 
dan moet zwart juist de schijf op 26 
gebruiken om door te breken.
Op dit moment staat wit minder dan zwart.

Uit: Nizaam - Pertap

28-23 ???

Tempi: + 15 na 39. 8-12.

Wit heeft 2 schijven meer.

Wit geeft zwart de kans om te combineren.

Partij:

40. 28-23, 14-19; 41. 23x03, 41-46; 

42. 03x37, 46x08; 

Zwart had ook anders kunnen slaan, 

namelijk andersom naar veld 22 of 28.

Wit kan in de diagramstand beter 33-29 

spelen, maar blijft een moeilijke stand 

houden.
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Uit: Nizaam - Pertap 

19-13 ? Positioneel.

Wit heeft een sterkere zet.

Stand na 44. 37-31. 

Zwarte dam op 19.

Zwart jaagt 31 naar 26 en valt dan de schijf 

op 38 aan, maar is het wel nodig om aan te 

vallen? Zwart kan beter met 19-28 de 

middenlijn blijven bezetten en de 

mogelijkheden van wit beperken.

Flits:

44. ........., 19-28; 45. 31-27, 06-11; 

46. 20-15, 05-10;

Wit heeft nu geen goede zet meer, want na 

35-30 of 45-40 wordt deze schijf 

aangevallen en na 20-15 volgt 28-23, want 

de schijven op 4 en 10 staan ijzersterk.

Uit: Nizaam - Pertap

28-17 ? Positioneel

Wit heeft een sterkere zet.

Stand na 50. 34-30.

Zwarte dam op 28.

Zwart heeft met het aanvallen van de schijf 

op 38 (zie vorige diagram)  er voor gezorgd 

dat wit een schijf meer heeft op zijn 

rechtervleugel. 

Toch staat de dam op de middellijn goed en 

heeft nog kans op winst.

Flits:

50. .........., 28-46; 51. 30-24, 46-10; 

52. 20-15, 10-14; 53. 25-20, 14x25; 

54. 24-19, 25-03; 55. 19-13, 03-17; 

56. 29-23, 16-21; 57. 23-18, 21-27. 

Uit: Hugo - Krijn 0-2 (Ronde 21)

28-22 ? Positioneel.

Tempi: -/- 4 na 18. 5-10.

Wit komt na 28-22 slechter te staan.
Flits:
19. 28-22, 10-14; 20. 33-28, 14-20; 
21. 50-45, 24-29; 22. 46-41, 01-07; 
23. 39-33, 20-24; 24. 48-43, 09-14; 
25. 43-39, 03-09; en wit verliest een schijf. 

Wit hoeft 28-22 niet te spelen, met 48-43 en 
50-45 heeft hij een betere voortzetting.

Uit: Hugo - Krijn

47-41 ? Positioneel.

Tempi: -/- 4 na 21. 9-14.

Na 47-41 heeft wit een keuze minder, want 

hij kan nu niet meer kiezen tussen 47-41 en 

47-42 (misschien later in de partij).

Flits:

22. 33-28, 15-20; 23. 28x19, 14x23; 

24. 38-33, 03-09; 25. 42-38, 20-24; 

26. 47-42, 09-14; en wit staat minder slecht 

omdat hij 47-42 heeft kunnen spelen. 
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Uit: Hugo - Krijn 

Wat zet zwart ?

Tempi: -/- 6 na 37. 39x50. 

Wit heeft een schijf minder.

Flits:

37. ..........., 25-30; 38. 34x25, 16-21; 

39. 27x07, 18x29; 40. 07x18, 13x33; en 

zwart wint een tweede schijf. 

In de partij speelt zwart 11-17x17 en zwart 

geeft op.

Uit: Jetse - Frans

29-23 ???

Tempi: + 2 na 15. 1-6.

Partij:

16. 29-23, 18x29; 17. 33x24, 19x30; 

18. 25x34, 17-21; 

Vaak kan deze ruil, maar nu niet.

Uit: Jaap - Jack 1-1 (Ronde 21)

27-22 ? Positioneel.

Tempi: + 6 na 51. 7-11.

Wit dacht dat na 27-21 zwart uiteindelijk 
dam kan halen en kiest daarom voor 27-22.
Flits:
52. 27-21, 11-16; 53. 21x12, 13-18; 
54. 12-07, 18x38; 55. 39-33, 38x29; 
56. 07-01, met winst. 
Als zwart er niet tussen loopt, dan verliest 
hij de schijf op 17 en de partij.

Na 27-22 loopt de partij remise.

Uit: Bonne - Gerard 2-0 (Ronde 21)

14-20 ? Positioneel.

Zwart heeft een sterkere zet.

Tempi: -/- 3 na 15. 36-31.

Flits:

15. ........., 23-28; 16. 32x23, 19x28; 

17. 38-32, 13-19; 18. 32x23, 19x28; 

19. 40-35, 21x32;

Wit kan niet opvangen vanwege:

15. ........., 23-28; 16. 32x23, 19x28; 

17. 40-35, 21x32; 18. 38x27, 13-19; 

19. 45-40, 28-33; 20. 39x28, 17-21; 

21. 26x17, 12x23.  

Na 14-20x20 in de diagramstand staat wit 

beter.
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Uit: Bonne - Gerard 

9-14 ? Positioneel.

Tempi: -/- 7 na 18. 34-30. 

Na 9-14 kan zwart niet meer 20-25 spelen, 

dus eerst 20-25.

Flits:

18. .........., 20-25; 19. 38-33, 25x34; 

20. 39x30, 23-29; 21. 42-38, 18-23; 

22. 45-40, 12-18; 23. 44-39, 18-22;

Zwart blijft echter in de problemen.

Uit: Nerin - Hedwig 0-2 (Ronde 21)

18-22 ? Positioneel.

Tempi: + 1 na 5. 40-34.

Met 18-22 verkrijgt zwart een slechte 

binding vanwege de schijven op 22 en 24.

Na 18-22 en 45-40 heeft zwart alleen nog 

maar 20-25.

Flits:

5. .........., 18-22;  6. 45-40, 20-25;  

7. 29x20, 15x24;  8. 31-26, 10-15;  

9. 37-31.

Wit heeft licht voordeel. 

Uit: Nerin - Hedwig

32-27 ? Positioneel.

Tempi: + 0 na 14. 7-12.

Wit heeft een mooie stelling opgebouwd, 
maar geeft zijn voordeel (onnodig) weg.
Wit kan op zijn rechtervleugel niets doen, 
maar hoeft dat ook niet. Hij kan op zijn 
linkervleugel verder met 36-31. Na de ruil 
kan hij naar veld 27.

Uit: Nerin - Hedwig

12-18 ? Positioneel.

Tempi: -/- 5 na 33. 44-40.

Wit heeft de verdediging aan de rechterkant 

zelf weg gespeeld. Zwart valt echter te 

vroeg en 'aan de verkeerde kant' aan.

Partij:

33. .........., 12-17; 34. 40-35, 17x28; 

35. 35-30, 24x35; 36. 25-20, 14x25; 

37. 37-31, 26x37; 38. 41x14. Gelijkwaardig.

Flits:

33. .........., 12-18; 34. 43-38, 18x27; 

35. 37-31, 26x37; 36. 42x22, 08-12; 

37. 38-32, 19-23; 38. 36-31, 12-18; met 

voordeel voor zwart.  



 De Hofstad Dammers

Eindstand voor de Hofstad prijs; damseizoen 2020-2021 26 augustus 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 18 12 4 2 28 - 8 NizaamM 10 8 0 1

2 Bonne Douma L 1043 20 9 8 3 26 - 14 bonnedouma 11 9 0 3

3 Pertap Malahé L 1173 17 9 6 2 24 - 10 PertapM 8 9 0 2

4 Krijn Toet L 1262 13 6 7 0 19 - 7 KT 7 6 0 5

5 Hugo Simons L 1093 19 8 3 8 19 - 19 Lutz 9 10 0 4

6 Frans van de Velde 1099 12 7 3 2 17 - 7 fransv-_185 6 6 0 6

7 Jetse Veenstra 972 15 4 5 6 13 - 17 8 7 0 7

8 Jaap van Hal L 1038 14 3 5 6 11 - 17 jaapvanhal 6 8 0 9

9 Dion van Bommel 1024 9 4 2 3 10 - 8 4 5 0 8

10 Harold Jagram L 984 11 2 6 3 10 - 12 Persad 5 6 0 10

11 Gerard Peroti L 969 14 2 6 6 10 - 18 Fredje_1955 6 8 0 11

12 Radjendrenath Kalloe L 1011 7 2 3 2 7 - 7 Rak1965 4 3 0 12

13 Jack Mondt L 976 11 2 3 6 7 - 15 jackmondt 5 6 0 15

14 Hedwig Callender 773 17 3 1 13 7 - 27 8 9 0 14

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

16 Nerin Bisseswar L 776 14 1 3 10 5 - 23 Nerin 8 6 0 16

UITSLAGEN VAN RONDE 21 Aanwezig: Uiterlijk 19.45 uur.

D Nizaam Muradin - Pertap Malahé 1 - 1 Indeling: Uiterlijk 20.00 uur.

T Hugo Simons - Krijn Toet 0 - 2 Afzeggen bij Jaap: 06-37.73.44.48

Jetse Veenstra - Frans van de Velde 0 - 2 Of: jaapvanhal@casema.nl

T Jaap van Hal Jack Mondt 1 - 1

T Bonne Douma Gerard Peroti 2 - 0 L = partij via Lidraughts

T Nerin Bisseswar - Hedwig Callender 0 - 2 C = partij op de club

G = gemengd L/C

UITSLAGEN VAN RONDE 20 T = Tweede partij

Hugo Simons - Jaap van Hal 2 - 0

Nizaam Muradin - Jetse Veenstra 2 - 0

Krijn Toet - Hedwig Callender 2 - 0

Frans van de Velde - Jack Mondt 2 - 0

T Bonne Douma - Harold Jagram 1 - 1



UITSLAGEN VAN RONDE 19

Pertap Malahé - Jaap van Hal 2 - 0

T Bonne Douma - Hugo Simons 2 - 0

Nizaam Muradin - Dion van Bommel 2 - 0

Nerin Bisseswar - Gerard Peroti 1 - 1

Jack Mondt - Hedwig Callender 2 - 0

Nog enkele foto's van de toernooien bij De Kameleon (The Hague Open)


