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Wel en wee

Op zondag 14 augustus wordt Bonne Douma 65 jaar. Van harte gefeliciteerd.

Provinciale competitie 2022-2023
Op de ALV in juni uitten meerdere clubs de wens om het spelen met zestallen in de hoofdklasse te heroverwegen. Het bestuur gaf aan hier voor het komende seizoen nog niets te wijzigen, maar 
dit later te bekijken. Het is fijn dat zich toch zes teams voor de hoofdklasse hebben aangemeld. Zij spelen een dubbele competitie van in totaal tien rondes.
In de eerste klasse komen zeven viertallen uit. Zij spelen een halve competitie van zeven rondes waarbij elk team eenmaal een vrije ronde heeft.
De tweede klasse en derde klasse spelen met zes viertallen. Zij spelen een dubbele competitie van tien rondes.
DEZ Reeuwijk speelt met een jeugdteam. Voor de regels met betrekking tot de bedenktijd wordt verwezen naar het competitiereglement.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij de competitieleider terecht.

Bovenstaande houdt in dat de teams van De Hofstad Dammers in de 1e Klasse 6 wedstrijden spelen en wel tegen elkaar en tegen Damlust Gouda 3, MDV Monster (wel eerste geworden in het 
vorige seizoen, maar niet gepromoveerd), Naaldwijk, RDC Rijnsburg 2 (gepromoveerd) en VELO Wateringen. 
Het bestuur had mijns inziens kunnen kiezen voor het zelfde plan als vorig seizoen, want dan hadden de teams meer wedstrijden gespeeld. Volgens dat plan zou na de in de toernooibase 
genoemde partijen de nummers 1 tot en met 4 om promotie dammen en de nummer 5, 6 en 7 tegen degradatie dammen. Dat ging in het vorige seizoen niet door als gevolg van Corona. 
Volgens het rooster spelen de teams van De Hofstad Dammers in de laatste ronde tegen elkaar. Het is te hopen dat dit niet uitmaakt voor de stand op dat moment.
Harry Zandvliet gaat het komende seizoen voor De Hofstad Dammers spelen. We hebben dan 11 dammers voor twee teams van 4. 
In de eerste nieuwsbrief van het komende damseizoen, na de jaarvergadering van 8 september zal het rooster worden vermeld. Deze zijn natuurlijk nu te vinden in toernooibase:
toernooibase.kndb.nl / per provincie / Zuid Holland / Provinciale Clubcompetitie ZHDB 2022/2023 / 1e klasse / alle uitslagen.

Brunssum Open 2022 (bron: brunssumdamtoernooi.nl)
Aleksej Domchev is winnaar geworden van de 44e editie van het Brunssum Open damtoernooi. In de slotronde moesten de drie leiders na de achtste ronde vol aan de bak om hun posities te 
consolideren. Dat lukte uiteindelijk, maar de matadoren moesten tot het uiterste gaan om de favorietenrollen waar te maken.
Grootmeester Domchev won van Bert Woolschot, maar zijn naaste achtervolgers - en medekanshebbers voor de eindzege - kwamen ook tot de volle winst. Michel Stempher, in het recente 
verleden als eens als derde geëindigd in Brunssum, handhaafde zich keurig op de tweede plaats door een overwinning ten koste van de verrassing van dit toernooi, Doetinchemmer Hans 
Rinner. Weerstandspunten scheidden de nummers 1 en 2 van elkaar.
Ron Heusdens, met vier toernooizeges leider in de eeuwige rangschikking, moest tegen Bé Eggens diep gaan om de aansluiting met de top te behouden. Hij won en daardoor werd hij toch nog 
afgetekend, zij het via een groter weerstandspuntenaantal, derde.
Wouter Morssink, in de twee jongste edities als vijfde afgevlagd, legde nu beslag op de vierde plaats, nog net voor Hans Rinner die na remises tegen de beide grootmeesters, uiterst tevreden 
was met zijn vijfde stek.
In de subklassementen waren er overwinningen voor Ron Heusdens bij de 55+-ers. Tjalling van de Bosch kreeg de lachers op zijn hand toen hij in een ietwat vreemde uitdossing bij de 
prijsuitreiking verscheen om zijn verdiende prijs op te halen. Hij eindigde als tweede voor Bé Eggens.
In het Limburgklassement was Martijn van Gortel het meest productief. Wiel Maertzdorf werd tweede voor Tom Swelsen.
In het ratingklassement voor de deelnemers met een rating van 950 tot 1100 was het podium van internationale allure. Genkenaar Hubert de Baetselier werd nummer 1, Clemens Crucius uit 
Keulen werd nummer 2 en Rudi van Velzen zorgde voor een Nederlands tintje op het ereschavot.
Bij de rating tot 950 deelnemers waren twee dammers/schakers prijswinnend. Eelco Kuipers werd de man met de hoogste score, zijn clubgenoot Eric van het Hof werd tweede. Jasper Kole 
redde de Limburgse eer door als derde te finishen.
In de jeugdgroep ging de eindzege naar Danylo Sokolov uit Oekraïne. Albert Cramer eindigde op eerbiedige afstand als tweede.
Het Verenigingenklassement werd gewonnen door het team van Cema/De Vaste Zet, vóór de dammers van Samen Sterk uit Hazerswoude en DIOS/Eureka uit Brunssum/Heerlen.
De mooiste combinatie werd ingeleverd door Yoshua van der Most uit Alblasserdam. (zie site)



Zomercompetitie 2022 De Hofstad Dammers

 UITSLAGEN VAN RONDE 9

Harry Zandvliet - Krijn Toet 1 - 1 Aanwezig: Uiterlijk 19.45 uur.

Hedwig Callender - Frans van de Velde 0 - 2 Indeling: Uiterlijk 20.00 uur.

Wynton Meijer - Jaap van Hal 0 - 2

T Nerin Bisseswar - Wynton Meijer 2 - 0 Afbellen bij Jaap: 06-37.73.44.48

Stand voor de zomercompetitie 2022

Naam speler Rating 1 juli AW Gew. Rem. Verl.

Punten 

voor

Punten 

tegen

Eigen 

moyen

Tegen 

moy.

Totaal 

moy. Wit Zwart Beurt vrij

Aantal 

vrij

Vorige 

plaats

1 Pertap Malahé 1151 2 1 1 0 3 - 1 1500 1321 1411 1 1 0 1

2 Frans van de Velde 1078 6 4 2 0 10 - 2 1667 848 1257 3 3 0 2

3 Krijn Toet 1259 6 3 3 0 9 - 3 1500 931 1215 3 3 0 4

4 Bonne Douma 1017 7 4 0 3 8 - 6 1143 1111 1127 3 4 0 3

5 Hugo Simons 1103 7 3 2 2 8 - 6 1143 1082 1113 4 3 0 5

6 Jaap van Hal 1033 3 1 1 1 3 - 3 1000 1044 1022 1 2 5 11

7 Nizaam Muradin 1097 2 1 1 0 3 - 1 1500 500 1000 1 1 0 7

8 Harold Jagram 977 7 3 2 2 8 - 6 1143 824 983 3 4 0 10

9 Hans Jacobsen 1063 6 2 2 2 6 - 6 1000 960 980 2 4 0 8

10 Gerard Peroti 955 5 2 1 2 5 - 5 1000 917 959 2 3 0 9

11 Wynton Meijer 770 10 2 4 4 8 - 12 800 1086 943 5 5 0 6

12 Jack Mondt 994 6 1 2 3 4 - 8 667 1038 852 3 3 0 12

13 Nerin Bisseswar 782 5 2 0 3 4 - 6 800 777 789 3 2 0 13

14 Hedwig Callender 756 7 0 0 7 0 - 14 0 1230 615 4 3 0 14

Topsport (Bron: site KNDB)
Het EjK is altijd een groot evenement met veel spelers, speelsters, coaches en ouders. Dit keer was het een iets minder groot evenement omdat de grote en ook sterke ploegen van zowel 
Rusland alsook Wit-Rusland ontbraken, vanwege de bekende en terechte boycot door de afgrijselijke oorlog in Oekraïne. Oekraïne laat zien op vele manieren bewonderenswaardig 
veerkrachtig te zijn en zij hadden zelfs ook nu een jeugdteam weten te sturen naar het EjK 2022 in Turkije.
We hebben al lange tijd een bepaalde aanpak in de voorbereiding op het EjK, een bepaalde aanpak tijdens het EjK en ook nog bi j de afronding en die aanpak wordt in de evaluaties altijd (zeer) 
positief beoordeeld. Dit jaar waren er verschillende dingen anders: het ticket was dramatisch duur, máár gelukkig hebben het Kellerfonds en de KNDB bijgedragen. Positieve 
veranderingen/aanvullingen waren er ook meer dan genoeg: Wouter Ludwig gaf extra trainingen in de voorbereiding, er kwam nieuwe teamkleding voor iedereen, er was een bijeenkomst 
voor het hele team op Papendal en Stijn Overeem was onze perschef. Natuurlijk hoop ik dat we deze veranderingen kunnen vasthouden, bijvoorbeeld bij het komende WjK 2022 dat ook wordt 
gehouden in Turkije.
Er was meer positief nieuws: in het reguliere toernooi, het rapid toernooi en het blitz toernooi wonnen we ook steeds het teamklassement! Samen met topsporters, talenten en de technische 
staf hadden we ons doel aangepast en nog hoger gelegd: we willen graag damland nummer 1 zijn. Bij dat ambitieuze doel past ook het winnen van dit soort teamklassementen. Een sleutel 
daarbij zijn uiteraard ook de meisjes: daar scoren we doorgaans namelijk matig tot slecht. Zoals bekend is Ester van Muijen samen met de verschillende meisjestalenten al een tijdje actief 
aan het trainen om daar verandering in te brengen: dat gaat zich dus positief uitbetalen. Veel trainen, veel spelen, beschikbaar budget gericht inzetten, goede coaches, goede trainers en dat 
alles samen in TeamNL KNDB is de sleutel voor internationaal succes.
We hebben de voorbereiding op het rapidtoernooi en het blitztoernooi iets aangepast en ook de coaching, omdat we de afgelopen jaren niet altijd tevreden waren hierover. Het moet 
bijvoorbeeld duidelijk zijn dat het EjK echt uit drie toernooien bestaat en dat ze alle drie even waardevol en belangrijk zij n tegenwoordig. Iedereen zal weten hoe het gegaan is, máár toch wil ik 
nu nog wel graag de kampioenen noemen. En trouwens: we kunnen niet winnen van spelers en speelsters die er niet zijn.
Simon Harmsma werd kampioen van Europa 2022 bij de junioren in het reguliere toernooi en hij werd óók kampioen bij het rapid.
Roland Kreeft werd kampioen van Europa 2022 bij de aspiranten in het reguliere toernooi. Een groot succes, want hij zit niet in ons topsportprogramma en dan toch zo overtuigend kampioen 
worden: erg knap! Roland werd ook blitz kampioen in zijn categorie.
Matheo Boxum werd kampioen van Europa 2022 bij de pupillen met het rapid en hij werd óók kampioen bij het blitz: hij won toen alles.
Fleur Kruysmulder werd kampioen van Europa 2022 bij de aspiranten meisjes bij het blitz.
Yulia Bintsarovska werd kampioen van Europa 2022 bij de meisjes pupillen bij het rapid.
Johan Krajenbrink,
technisch directeur



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: Harry - Krijn 1-1 (ZC ronde 9)

38-32 ???

Tempi: + 2 na 12. 16x27.

Partij:

13. 38-32, 27x38; 14. 43x32, 17-21; 

15. 26x17, 12x21; 16. 28x26, 18-23; 

17. 29x18, 20x27; 18. 39-33, 13x22; 

19. 33-28, 22x33; 20. 34-30, 25x34; 

21. 40x38. 

Zwart wint een schijf, maar is deze te 

behouden.

Beter is 13. 28-23.

Uit: Harry - Krijn

38-33 ? Positioneel.

Tempi: + 4 na 44. 24x13.

Wit geeft met 38-33 zwart de kans om met 

30-34 een sterke voorpost in te nemen, 

want wit kan deze dan niet meer wegruilen. 

45. 43-39 is vereist.

Uit: Harry - Krijn

19-23 ? Positioneel.

Tempi: + 1 na 52. 21x32.

Met 19-23 geeft zwart in deze stand wit de 

kans om met schijf 40 door te lopen.

Flits:

52. ........., 17-22; 53. 26-21, 19-23; 

54. 40-35, 39-44; 55. 35-30, 44-50; 

56. 30-25, 50-28; 57. 25-20, 28x41; 

58. 38-32, 41x28; 59. 20-14, 28-50; met 

winst voor zwart.

Flits speelt een zet later wel 19-23, maar 

dan is de stand iets anders. 

Uit: Hedwig - Frans
14-20 ? Positioneel. 
Zwart laat een kansje liggen.

Tempi: + 1 na 22. 34-30.

Zwart kan nu 12-17 spelen, want 27-21 is 
dan niet erg !
Flits:
22. .........., 12-17; 23. 27-21, 16x27; 
24. 32x01, 23x25; 25. 01x20, 15x24;
en zwart wint een schijf. 



Uit: Hedwig - Frans 
28-22 ? Positioneel.

Tempi: + 1 na 27. 14-20.

Wit vindt het misschien lastig om 34-30 te 
spelen (tempo), maar kan dit gerust doen.
Flits:
28. 34-30, 20-25; 29. 28-22, 25x34; 

30. 39x30, zwart kan niet 3-9 spelen.

30. .........., 02-08; 31. 30-25, 23-29; 

32. 25-20, 24x15; 33. 33x24, 19x30; 

34. 35x24, 16-21; 35. 27x16, 18x27; 

36. 31x22, met voordeel voor wit.  

Als zwart na 28-22 vervolgt met 3-9, dan 

staat hij winnend. Hij speelt echter 20-25.

Uit: Hedwig - Frans

33-28 ? Positioneel.

Tempi: -/- 1 na 31. 6x17.

Wit kwam mooi uit de opsluiting, maar 

geeft nu zwart de kans om hem weer op 

te sluiten. Beter voor wit is 27-21.

Uit: Hedwig - Frans

3-9 ? Positioneel.

Zwart heeft een sterkere zet.

Tempi: 0 na 34. 38-33.

Zwart kan zijn voordeel verder uitbouwen, 

maar laat de kans liggen.

Flits:

34. .........., 23-29; 35. 42-38, 29-34; 

36. 30-25, 34x43; 37. 38x49, 03-09;

en zwart heeft nog maar 1 schijf om mee 

te spelen.

Uit: Hedwig - Frans

Wat speelt zwart ?

Tempi: 0 na 37. 30-25.

Partij:

37. ........., 17-22; 38. 28x06, 24-30; 

39. 35x24, 19x28;

en zwart geeft zijn voordeel aan wit. 

Flits:

37. .........., 23-29; 38. 34x12, 17x08; en 

zelfs na 27-22 (schijf terug geven) heeft 

zwart groot voordeel. 



;

 

Uit: Hedwig - Frans 

Wit aan zet combineert.

Tempi: + 2 na 39. 19x28.

Partij:

40. 38-33, 28x39; 41. 27-22, 18x38; 

42. 31-27, 21x32; 43. 37x10, met gelijke 

stand.

maar nog beter is (Flits):

40. 27-22, 28x17; 41. 38-33, 13-19; 

42. 31-27, 19-24; 43. 32-28, 23x32; 

44. 27x38, en wit heeft licht voordeel. 

Uit: Hedwig - Frans

10-4 ???

Stand na 46. 43-48.

Partij:

47. 10-04, 48x30; 48. 25x34, 49-27; 

49. 04x31, 26x46;

Zwart wint.

Flits:

47. 34-18, 13x22; 48. 41-37, 48x31; 

49. 36x18, remise.  

Uit: Wynton - Jaap 0-2 (ZC ronde 9)

31-27 ???

Tempi: + 4 na 14. 21-26.

Partij:

15. 31-27, 24-29; 16. 33x24, 18-22; 

17. 27x18, 13x31; 18. 36x27. 

Uit: Nerin - Wynton 2-0 (ZC ronde 9)

30-25 ???

Tempi -/- 6 na 20. 2-8.

Flits:

21. 30-25, 21-27; 22. 32x12, 23x41; 

23. 46x37, 08x28;

zwart wint een schijf.

Zwart speelt echter 14-20. 


