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Nieuwsbrief 794; d.d. 3 oktober 2022 Redactie: Jaap van Hal

Wel en wee
Net rond het uitbrengen van de vorige nieuwsbrief kregen we slecht nieuws uit 'Down Under'. Lex Mulder had enkele jaren geleden kankercellen in zijn lichaam, maar dat leidde niet tot 
ongerustheid. Helaas is dat onlangs veranderd. De kanker is zich aan het verspreiden waardoor Lex nu palliatieve zorg krijgt in het ziekenhuis. Wij wensen hem en zijn familie heel veel sterkte toe.

Op donderdag 29 september kwam Fred Roldanus onze club bezoeken. Er waren toen weinig dammers aanwezig, want het provinciaal eerste team speelde uit in en tegen Monster. Daartegenover 
had Hedwig Callender geen partij dus konden ze tegenover elkaar gaan zitten. Hedwig won de partij. Fred is van harte welkom.

Mededeling
Op zaterdag 1 oktober liet Alex Kruyshoop zien dat ik een vreemde naam had vermeld in de nieuwsbrief. In het verslag van de landelijke competitie stond de naam Hans van der Kubbe in plaats 
van Hans de Knikker. Deze naam had ik in het verleden ook wel eens verwisseld. Hans van der Kubbe was een collega van mij, maar dat ik deze verwisseling nog steeds maakte had ik niet 
verwacht.

Jeugddamclub
Pertap Malahé en Jaap van Hal geven al jaren damles op de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool. Zij gaven eerst les op 1 dag in de week van 12.00 tot 13.00 uur en sinds vorig jaar wordt er les gegeven 
op dinsdag (voor 12 kinderen van groep 3 en 4) en op donderdag aan 16 kinderen (groep 5, 6, 7 en 8). Daarbij worden ze vanuit de school ondersteund door een onderwijzer. Vorig schooljaar is 
afgesproken dat er op de school een jeugdclub wordt opgericht. Uit ervaring van de school blijkt dat zodra de kinderen ergens heen moeten, de belangstelling lager is. Het is dus de bedoeling dat 
de kinderen op school dammen. Afgelopen week is besloten om de damclub te beginnen op woensdag 16 november. De club is vanaf die datum elke woensdag van 12.45 tot 15.00 uur en is 
bestemd voor kinderen van de school met vriendjes en vriendinnetjes, zonder contributie.
We zijn nieuwsgierig hoe dit gaat lopen.

Jeugdcommissie KNDB
Beste secretaris en beste jeugdleider,
Hierbij, zie bijlage, ontvangt u van de jeugdcommissie KNDB een oproep om het jeugd- en schooldammen nieuw leven in te blazen. (Bijlage bij deze nieuwsbrief)
Met vriendelijke groet, Alex Mathijsen

Damclub DOS Delft
L.S.,
Als u op bezoek komt bij Damclub DOS Delft moet u er voortaan rekening mee houden dat er per 1-10-2022 betaald parkeren is ingevoerd op het terrein van de Technische Universiteit.
U kunt dus ook niet op het terrein van DUWO meer gratis parkeren.
Met vriendelijke groet, Jan Eekhout, Damclub DOS Delft.

Vacature bondsbureau KNDB
Aan: secretarissen alle verenigingen
Beste secretaris,
De KNDB is op zoek naar een nieuwe medewerker op het bondsbureau. In de bijlage ontvangt u de vacature met het verzoek deze te verspreiden onder uw leden. (Bijlage bij deze nieuwsbrief)
Met vriendelijke groet, Alex Mathijsen.

Koops en Luchies kampioen van Nederland! (Bron: site van de KNDB)
Op de slotdag van het NK B&C in Westerhaar was de spanning om te snijden. Wie zou er met de titel vandoor gaan in de beide klassen?

In de B-groep won Bertwin Letteboer reglementair van Gerard Peroti waardoor de druk op Peter Frans Koops toenam. Koops moest nog een punt halen om de titel veilig te stellen. In een wat 
nerveus laveerpartijtje met Wim Koopman kwam hij niet in de problemen: remise. Koops en Letteboer hadden daarmee allebei twaalf punten, maar op weerstand werd Koops de verdiende winnaar. 
Letteboer kon tevreden zijn met zijn tweede plaats en de derde plaats werd een prooi voor Barbara Graas, die ook een sterk toernooi afleverde.

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. 

Wegens verbouwing van het ontmoetingscentrum wordt er tot nader order gespeeld bij SOS-Kwieksport, Bentelostraat 100, 2545 NT  Den Haag. 

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
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Jaap

1.259,0
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1.078,0

1.103,0

1.033,0

1.017,0

994,0

977,0

1.069,8

In de C-klasse werd de koploper van het eerste uur op de meet geklopt. Hans Luchies won in extremis van Jos Moorman waardoor hij Ramon Ramkisoen stevig onder druk zette. Ramkisoen kon 
tegen de dit toernooi sterk spelende Hans Loots niet tot kansen komen en berustte in remise. Daarmee eindigden Luchies en Ramkisoen beide op twaalf punten en werden weerstandspunten 
scherprechter. De tegenstanders van Luchies hadden dit toernooi iets beter gepresteerd waardoor hij zich kampioen van Nederland mag noemen. Ramkisoen eindigde op de verdienstelijke tweede 
plaats en kan daar ook tevreden mee zijn. Hans Loots en Erik Ploeger eindigden op de gedeelde derde plaats.

Vanuit De Hofstad Dammers en DC Den Haag deden Gerard Peroti, Nerin Bisseswar en Hedwig Callender mee. Gerard Peroti deed mee met de Klasse B en stond na de een na laatste ronde op 
de tweede plaats en moest in de laatste ronde tegen een naaste concurrent. Hij speelde niet (vakantie?) waardoor hij op de 4e plaats eindigde met 10 punten uit 7 partijen (laatste werd reglementair 
verloren). Nerin Bisseswar leek de remisekoning te worden in de Klasse C, maar deed dat 2 partijen niet (1 winst en 1 verlies). Hij eindigde op de 10e plaats met 8 punten uit 8 partijen. Hedwig 
Callender eindigde 2 plaatsen boven Nerin met evenveel punten alleen won en verloor Hedwig 2x keer meer dan Nerin. Zij speelden niet tegen elkaar. Hedwig haalde een melding in het blauw 
omdat hij won van Roy Slagter met een rating van 122 hoger.

Provinciale competitie

Het eerste en tweede team van De Hofstad Dammers moesten op dezelfde avond een wedstrijd uit de tweede ronde spelen. Het eerste team speelde donderdag uit tegen MDV Monster en het 
tweede team speelde thuis tegen Naaldwijk. Het werd even lastig om de twee teams compleet te krijgen. Pertap Malahé en Jack Mondt hadden andere afspraken en Hugo had sinds 28 juli al niet 
meer op de club gespeeld (wel landelijk tegen Reeuwijk). Harry Zandvliet zou voor de Hofstad Dammers gaan spelen, maar hij maakte de keuze te laat, want de ZHDB (en de KNDB) eisen dat een 
deelnemer op 1 juli al lid is van de club. Voor Harry werd dit begin september. Dit hield in dat er zonder Hugo 7 dammers waren voor de twee teams. De teamleiders gingen er vanuit dat hij wel zou 
meedoen. Hugo speelt alleen thuiswedstrijden dus moest het eerste team aangevuld worden. Aangezien Dion niet ver van Monster woont, werd voor hem gekozen. Hugo zou dan voor het tweede 
team spelen. Gelukkig kon Hugo worden opgehaald. 

Het eerste team speelde dus uit tegen DVM Monster, net zoals het vorig seizoen toen met 5-3 werd verloren. Bij Monster zaten dezelfde spelers aan dezelfde borden. Bij De Hofstad Dammers 
hadden Bonne Douma en Nizaam Muradin van plaats geruild en werd Pertap aan bord 3 vervangen door Dion. Frans deed het wat minder dan vorig jaar, want toen speelde hij remise met Herman 
Vroom (bord 1). Stand 2-0 voor Monster. Bonne Douma zat deze keer niet tegenover Piet Rozenboom, maar tegenover Frans de Smit. Bonne draaide de uitslag van vorig seizoen om en won de 
partij. Stand 2-2. Dion speelt altijd een solide partij, maar had vorig seizoen (bij het 2e team) de pech dat hij heel lang in een file stond en net op tijd aankwam. Deze keer speelde hij niet Herman 
Vroom, maar tegen Leo van Teijlingen. Het werd remise. Stand 3-3. De partij tussen Piet Rozenboom en Nizaam Muradin was live te volgen. De partij ging tot de 50e zet gelijk op. Piet zorgde voor 
een driepoot om terug te kunnen ruilen, maar verzwakte daardoor zijn stand, want de ruil had hij beter anders kunnen voorbereiden. Als gevolg daarvan kreeg Nizaam juist de kans om door te 
breken. Dat deed hij ook, maar Piet kon plakkers inbouwen. Even later kon Piet aan twee kanten doorbreken, maar koos hij voor de goedkope (geen schijfverlies), maar de verkeerde. Daarna dacht 
hij zich te redden met een plakker (ten koste van 2 schijven dam halen), maar deze was niet goed. Het team van DHD had toen de pech dat Nizaam zijn dam verkeerd neerzette waardoor het toch 
remise werd. Eindstand 4-4.
Later vertelde Bonne dat hij verloren heeft gestaan, dus was er ook sprake van geluk voor hem team. 

Het tweede team had weer de lastige wedstrijd tegen Naaldwijk, want vantevoren is nooit de uitslag te voorspellen. De uitslag kan alle kanten op. De teamleider verwachtte Nico Zwinkels aan bord 
3 en Walter de Koning aan bord 4 en had daarom Nerin Bisseswar aan bord 3 gezet en Harold Jagram aan bord 4. Zo zou per bord de rating vergelijkbaar zijn. Dat liep echter anders, want aan bord 
3 zat Bernard de Koning en aan bord 4 Andries Ottevanger. Nerin had daardoor de sterkste van deze twee borden. De wedstrijd ging aan de borden 2 tot en met 4 lange tijd gelijk op, maar aan bord 
1 kwam er al snel een damcombinatie op het bord bij Hugo Simons (+ 99). Het was wel even rekenen, maar Hans Bentvelzen had 2 al gespeeld waardoor de dam moeilijk was af te pakken. De 
combinatie kon dus en werd genomen. De dam werd wel afgepakt, maar ten koste van een schijf. Daarmee was deze partij niet het eerste klaar. Dat was voor Harold Jagram (+ 252) weggelegd. 
Zijn tegenstander, Andries Ottevanger, hield het lang vol, maar overzag toch een zetje. Harold pakte de kans en speelde de partij vakkundig naar de winst. Stand 2-0. Een tijdje later zag Hans het 
niet meer zitten tegen Hugo waardoor de stand werd verdubbeld: 2-0. Nerin had nu als enige een grote achterstand in rating (-/- 135) tegen Bernard de Koning. Nerin nam al snel een 3 om 3 
waardoor veel ruimte ontstond. Het werd een partij met langzamerhand steeds meer voordeel voor Bernard. De klassieke partij met voorsprong in tempi voor Nerin gaf aan beide spelers een kans, 
maar die werd niet gepakt. Nerin had een mooie combinatie kunnen pakken, maar deze was lastig te zien. Als gevolg daarvan werd de klassieke partij uitgespeeld met verlies voor Nerin. Stand 4 -2. 
De teamleider had direct de winst kunnen pakken voor het team, maar speelde nog door. Jaap van Hal (+ 86) speelde tegen Ad van der Voort. Hij begon op dezelfde manier als vele partijen eerder, 
maar liet zich niet opsluiten in een hekstelling waardoor de partij heel anders liep. Er werd veel geruild waardoor veel ruimte ontstond. Als gevolg van de laatste ruil dreigde wel een halve 
hekstelling, die Ad vermeed. Daarna zocht Jaap het centrum op en probeerde hij de linkervleugel van Ad te verzwakken. Dit lukte niet echt, maar hij werd wel terug gedrongen. Toen Ad een 
driepoot in het centrum vormde leek het dat hij slechter kwam te staan, maar de dreiging die mogelijk was, leek minder groot. Jaap pakte deze niet, maar kreeg winnend voordeel toen Ad de 
achterste schijf van de driepoot naar de kant bracht. Toen was er ineens een dubbele dreiging. Jaap won een schijf en kon gratis doorlopen naar dam. Ad gaf op waardoor de eindstand 6-2 werd. 
Een mooie overwinning van het 2e team en de 1e plaats.



Landelijke competitie
Op zaterdag 1 oktober werd er voor het eerst (thuis) gespeeld bij De Kameleon. Hedwig Callender ging naar het Eeldepad en de Bentelostraat om te kijken of er dammers op de verkeerde plek 
zouden zijn. Vantevoren was er al door RDC Rijnsburg gecheckt waar er moest worden gedamd, dus was de kans klein, maar je weet nooit. Hedwig heeft niemand gezien en kwam bij de Kameleon 
kijken. Er speelden maar twee thuisteams bij de Kameleon omdat het Combinatieteam een vrije ronde had. Er werd in de grote sportzaal gespeeld om te kijken hoe dat ging. Van beide teams waren 
spelers aanwezig om de tafels, stoelen en borden klaar te zetten. Er werd met nummerbordjes gespeeld van 1 tot en met 18 wat tot leuke opmerkingen leidde. Aan de eerste 10 nummers zat het 
team van Den Haag en aan 11 tot en met 18 zat het team van De Hofstad Dammers. Beide teams speelden tegen RDC Rijnsburg (1 en 2). 

De spelers van DHD hadden, op één na, voordeel in rating. Harold Jagram zat ook nu aan het laatste bord en wel tegen Viviënne Meijer, die nog geen rating had. Jack Mondt had een lagere 
rating dan Mariëlle Meijer-Kromhout, het verschil was 38. De gemiddelde rating van DHD was 138,8 hoger dan die van RDC Rijnsburg 2. Viviënne Meijer maakte al bij de 9e zet een foutje waardoor 
Harold al met een 1 om 3 naar dam kon combineren. Het was duidelijk dat ze pas aan het dammen was, maar wel leuk dat ze zo jong al achter het landelijke bord zat. Voor Harold was het 'jammer', 
maar er komen nog genoeg partijen. Viviënne speelde natuurlijk nog door en kreeg van Harold les hoe er met een dam kan worden gespeeld. Ze wachtte niet tot de laatste schijf met opgeven, maar 
deed dat toen ze nog drie schijven had. Daarna ging ze met een drankje achter het bord zitten lezen. Stand 2-0. 
Het was nu lang wachten op de volgende partij. Lange tijd was er maar aan 1 bord voordeel, want alleen Jack Mondt kreeg schijfvoordeel. Mariëlle bouwde een aparte stelling op want haar schijven 
kwamen verspreid over het bord te staan. Dat zag er op zich goed uit, maar ze liet een gaatje vallen. Jack gaf haar een dam, pakte deze af en nam daarna met een 1 om 3 een voordeeltje van 1 
schijf. 

Hugo Simons (+ 192) speelde aan bord 4 tegen Gerrit Slottje, die goed speelde maar blijkbaar vergat dat je in een klassieke partij geen voordeel mag hebben in tempi. Het nadeel begon bij de 
30e zet toen hij het zichzelf moeilijk maakte om een klassieke partij te vermijden. Hugo profiteerde niet maximaal van de stand, want hij speelde een randschijf waar hij beter de kroonschijf kon 
opspelen. Gerrit dacht enkele zetten later een oplossing te zien, maar zag het verkeerd. Hij gaf een schijf met de gedachte om door te breken naar dam, maar de 2 om 3 voor Hugo kostte Gerrit de 
partij. Als hij na de offer terug had geruild, dan was het tempivoordeel omgedraaid en was de kans op remise groot. Stand 4-0.

Ook bij Frans van de Velde (+ 126) duurde het lang voordat hij voordeel verkreeg. Gé Berbee speelde een gelijkwaardige partij, maar gaf Frans de kans om hem gedeeltelijk te omsingelen (met 
zijn vleugel kon hij niets). Toen de kroonschijf te vroeg werd gespeeld had Gé minder mogelijkheden om zich te verdedigen. Frans kreeg een mogelijkheid om met een offer door te lopen naar dam, 
maar Gé liep ook door. Zover kwam hij echter niet. Stand 6-0.

In de opstelling was rekening gehouden met de inzet van Marco de Leeuw (1158), die enkele keren achter bord 2 had meegespeeld. Deze keer zat hij ook aan bord 2, maar bij hun eerste team. 
Nizaam Muradin (+ 175) zat nu tegenover Daniël Boom. Daniël bouwde een sterke piramide op in het centrum, maar die werd door eigen spel en ruil door Nizaam weer afgebroken. Ook in deze 
partij werd de partij klassiek met voordeel in tempi voor de RDC-speler ! Nu werd dit voordeel door ruil van de DHD-speler afgebroken en deed hij niet de beste zetten. Nizaam moest nu met een 4 
om 5 naar dam combineren waarbij Daniël kon doorlopen naar dam. Hij haalde deze echter op het verkeerde veld waardoor hij direct kon opgeven. Stand 8-0. Nog één bordpunt voor de winst.

Krijn Toet (+ 273) speelde aan bord 1 tegen Jan Parlevliet. Ook Jan kreeg, net zoals zijn teamgenoten, tempivoordeel, maar hij koos niet voor klassiek. Met een leuke 3 om 3 maakte hij ruimte op 
het bord. Daarna werd aan beide kanten goed opgebouwd waardoor er geen voordeel kon worden verkregen. Krijn won niet, maar haalde wel de winst voor het team binnen. Stand 9-1.

Daarna was het de beurt aan Jack om bordpunten binnen te halen. Hij moest vanaf de 25e zet het schijfvoordeel behouden en deed dat goed. Mariëlle kon uiteindelijk nog wel op dam komen, 
maar dat kostte twee schijven extra. Ze haalde te vroeg dam, maar dat maakte voor de uitslag niets uit, want het was toch overmacht geweest. Stand 11-1.

Bonne Douma (+ 171) speelde tegen Alex Zwanenburg en nam weer een hekstelling in, maar deze was niet lang te houden. Met een 3 om 3 kwam Alex uit de stelling. Ook in deze partij ontstond 
veel speelruimte. Weer ontstond er klassiek in de partij en weer met tempivoordeel voor de RDC-speler. Een lokzet (ruil naar voren) van Bonne was niet goed, maar dat zagen beide spelers niet. 
Daardoor had Alex licht voordeel kunnen pakken, maar nu kon hij naar achteren afruilen (tempivoordeel omlaag). Door verkeerde keuzes van Alex ging het steeds slechter voor hem. Zijn twee 
vleugels konden niets waardoor de partij door Bonne werd gewonnen 13-1.

Net als donderdag was de partij van Harold het eerste en die van Jaap het laatst. Het was zelfs de laatste van de middag. In zijn partij (+ 165) was het tempivoordeel voor hem en werd er door 
meerdere keren ruilen voorkomen dat het klassiek werd en werden mogelijke zetjes onschadelijk gemaakt. Nico Mul verkreeg tempivoordeel voor 4, maar zijn rechtervleugel was wat zwaarder. Jaap 
hield toen rekening met een grote combinatie, maar verwachtte niet dat deze zou worden uitgevoerd, want daarvoor was een mindere positionele zet nodig van Nico. De mogelijkheid ging verloren, 
maar kwam toch weer terug. Daarna werd de combinatie goedkoper, maar zat deze er nog steeds niet in. De linkervleugel van Jaap werd vastgezet, maar dat gaf hem juist voordeel op de andere 
vleugel. Er ontstond voordeel, maar deze was onvoldoende voor de winst. Het voordeel verdween weer, maar toen zag Nico een remisekans ten koste van een schijf, die niet nodig was. Jaap 
hoefde nu niet ten koste van een schijf door te breken en Nico kwam nu 3 schijven achter (2 had dus ook gekund). Aan het einde ging de vermoeidheid een rol spelen, want Jaap zag de winst, maar 
die bleek niet goed te zijn. Hij had een schijf over het hoofd gezien, maar Nico gaf al op. Of Jaap op tijd zijn fout had gezien zullen we dus nooit weten. Eindstand 15-1. Een niet verwachtte grote 
winst. 

Over twee weken speelt het team van De Hofstad Dammers tegen het Combinatieteam. De teamleiders zouden dus in overleg kunnen bepalen wie er tegen wie speelt of ze gaan los van elkaar 
een opstelling verzinnen. 



 De Hofstad Dammers
Stand voor de Hofstad prijs; damseizoen 2022-2023 29 september 2022

Naam speler

Rating 

1 april AW Gew. Rem. Verl.

Punten 

voor

Punten 

tegen Wit Zwart

Aantal 

vrij

Vorige 

plaats

Beurt 

vrij

1 Hedwig Callender 756 2 1 1 0 3 - 1 2 2 0 6 4

2 Jaap van Hal 1033 2 1 1 0 3 - 1 2 2 0 1 10

3 Krijn Toet 1259 2 1 1 0 3 - 1 2 2 0 2 11

4 Jack Mondt 994 1 1 0 0 2 - 0 1 1 0 3 7

5 Wynton Meijer 770 1 0 1 0 1 - 1 1 1 0 5 9

6 Gerard Peroti 955 1 0 1 0 1 - 1 1 1 0 4 6

7 Harold Jagram 977 2 0 1 1 1 - 3 2 2 0 7 8

8 Pertap Malahé 1151 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 8 12

9 Hugo Simons 1103 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 9 2

10 Nizaam Muradin 1097 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 10 14

11 Frans van de Velde 1078 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 11 3

12 Harry Zandvliet 1068 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 12 15

13 Hans Jacobsen 1063 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 13 13

14 Dion van Bommel 1014 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 14 16

15 Bonne Douma 1017 1 0 0 1 0 - 2 1 1 0 15 1

16 Fred Roldanus 756 1 0 0 1 0 - 2 1 1 0 16

17 Nerin Bisseswar 782 1 0 0 1 0 - 2 1 1 0 16 5

UITSLAGEN VAN RONDE 3

Fred Roldanus - Hedwig Callender 0 - 2 Aanwezig: Uiterlijk 19.45 uur.

Indeling: Uiterlijk 20.00 uur.

Afzeggen bij Jaap: 06-37.73.44.48

Of: jaapvanhal@casema.nl


