
Kampioenschap van Den Haag 2016 (Anko Baksoellah bokaal)

Het toernooi wordt gespeeld op maandagavond in Buurtcentrum Het Kalhuis, Badhuisstraat 177, 2584 HH Scheveningen

De wedstrijdleider is bereikbaar via jaapvanhal@casema.nl en via mobiel 06-37.73.44.48

Ronde 1

Ronde 1. 
Op maandag 29 februari werd de eerste ronde gespeeld voor dit kampioenschap. De meeste partijen werden op deze avond gespeeld. Twee partijen zijn vooruit 
gespeeld en 1 partij moet nog worden ingehaald.  
Er wordt nu een paar jaar gespeeld met het systeem waarbij de indeling is gebaseerd op, in principe, 10 dammers per klasse, waarbij de klassen naar rating worden 
vastgesteld. Een paar maanden geleden is een enquête gestart om te informeren of de deelnemers positief staan tegenover het op meerdere plaatsen houden van het 
toernooi. Deze enquête was eigenlijk te laat gestart en is daarom gestopt om dit later weer op te pakken. Verder hebben we dit jaar te maken met een klasse waarin 
dammers zitten van dezelfde vereniging. Dat is jammer, want het is juist leuk om de degens te kruisen met leden van andere verenigingen.  
Op dit moment lijkt het dus handig om eens te informeren hoe de deelnemers over verschillende zaken denken. Er wordt daarom gewerkt aan een enquête waarin de 
volgende punten worden meegenomen: 
- Wat denkt u van het huidig systeem (positief/negatief/geen mening) en heeft u suggesties/bezwaren?  
- Hoe staat u tegenover het spelen van het toernooi op meerdere locaties (bij de drie verenigingen)? 
- Er wordt een alternatief besproken om te kijken of het voorkomen kan worden dat in een klasse alleen dammers zitten van dezelfde vereniging.  
- Nieuwe ideeën/suggesties zijn altijd welkom. 
Deze enquête zal waarschijnlijk bij de vierde ronde worden gestart.   



Hoofdklasse: uitslagen van 29 februari 2016

1 Pertap Malahé - Antonio Marquita 2 - 0

1 Frans vd Velde - Nizaam Muradin 2 - 0

1 Nico Mondt - Cheikh M. Ndione 0 - 2

Uitslag 1 maart 2016

1 Harry Zandvliet - Bas Baksoellah 0 - 2

Stand Hoofdklasse 

1 Bas Baksoellah 1 1 0 0 2 2 - 0

2 Cheikh M. Ndione 1 1 0 0 2 2 - 0

3 Frans vd Velde 1 1 0 0 2 2 - 0

4 Pertap Malahé 1 1 0 0 2 2 - 0

5 Antonio Marquita 1 0 0 1 0 0 - 2

6 Harry Zandvliet 1 0 0 1 0 0 - 2

7 Nico Mondt 1 0 0 1 0 0 - 2

8 Nizaam Muradin 1 0 0 1 0 0 - 2

Programma op 7 maart 2019

Antonio Marquita - Cheikh M. Ndione

Bas Baksoellah - Nico Mondt

Nizaam Muradin - Harry Zandvliet

Pertap Malahé - Frans vd Velde

Haagse Damkampioenschappen-2016; Hoofdklasse 
 

Er werden op de openingsavond maar drie partijen gespeeld, want Harry Zandvliet kon deze 

avond niet en had zijn partij verplaatst naar dinsdag bij damclub Den Haag. 

Cheikh Maurice had de plaats ingenomen van Jaap van Hal (die zijn plaats beschikbaar stelde) 

en begon het toernooi tegen Nico . Nico was op de hoogte gebracht dat hij tegen Cheikh Maurice 

zou spelen. De partij ging lange tijd gelijk op, maar Nico liet Cheikh Maurice te ver naar voren 

komen. Uiteindelijk moest hij 2 schijven geven om door te kunnen lopen naar dam en deze 

achterstand kon hij niet goed maken waardoor de partij verloren ging.  

In de partij tussen Frans en Nizaam kwam Frans langzamerhand steeds meer in het voordeel. 

Nizaam maakte een rekenfout en zette een schijf op scherp. Deze mocht Frans niet gelijk 

pakken, maar dat deed hij ook niet. Door de dreiging van Nizaam op te lossen kon hij toch de 

schijf van Nizaam (op lange termijn) winnen.   

Ook Pertap kreeg langzamerhand steeds meer voordeel in zijn partij tegen Antonio. Het voordeel 

draaide even om , maar werd een 'gewonnen stand' voor Pertap toen Antonio niet naar veld 33 

ging (zei diagram). 

De partij tussen Harry en Bas is helaas nog niet ingevoerd in toernooibase.  

 

Nu de volgorde van deze klasse niet helemaal op volgorde van rating is spelen de nummers 1 en 

2 qua rating niet in de tweede ronde tegen elkaar, maar pas in de vijfde ronde. 

  

Frans - Nizaam 
 
17-21 ? 
 
 
 
 
 
 
Na 31-26, 21-27; 32x21 en 16x27 wint 
wit de schijf op 30.  

Pertap - Antonio 
3-8 ?  
 
 
 
 
 
 
Mogelijke voortzetting: 
28-33; 29-23, 19x28; 38x29, 13-19; en zwart 
heeft de mogelijkheid om met het offer 19-23 
door te lopen naar dam. 
 
 
 



Promotieklasse: uitslagen van 29 februari 2016

1 Frans Teijn - Emre Hageman 1 - 1

1 Piet Rozenboom - Ben Hoogland 2 - 0

1 Harold Jagram - Sanjai Dhauntal 0 - 2

Inhaalpartij

1 Johan Pronk - Orlando IJzer -

Stand Promotieklasse 

1 Piet Rozenboom 1 1 0 0 2 2 - 0

2 Sanjai Dhauntal 1 1 0 0 2 2 - 0

3 Emre Hageman 1 0 1 0 1 1 - 1

4 Frans Teijn 1 0 1 0 1 1 - 1

5 Johan Pronk 0 0 0 0 0 0 - 0

6 Orlando IJzer 0 0 0 0 0 0 - 0

7 Ben Hoogland 1 0 0 1 0 0 - 2

8 Harold Jagram 1 0 0 1 0 0 - 2

Programma op 7 maart 2019

Emre Hageman - Sanjai Dhauntal

Orlando IJzer - Harold Jagram

Ben Hoogland - Johan Pronk

Frans Teijn - Piet Rozenboom

Haagse Damkampioenschappen-2016; Promotieklasse 
 

Er is nog een dammer, die zich heeft ingeschreven voor, maar nog niet is verschenen bij het 

toernooi. Orlando IJzer wist nog niet zeker of hij de eerste avond kon spelen en was dus nog niet 

aanwezig. Daardoor had Johan Pronk een vrije avond.  

Frans Teijn en Emre Hageman speelden een interessante partij, want veel dammers gingen bij 

het bord staan om te kijken. De partij ging lange tijd gelijk op totdat Emre de verkeerde zet deed. 

Hij speelde de kroonschijf, maar de verkeerde kant op. Als gevolg hiervan kon hij zijn 

linkervleugel niet goed verdedigen en kreeg Frans kans om ten koste van een schijf door te 

breken. Frans deed dit, maar vergat direct door te lopen naar dam. Toen hij het wel deed sloeg 

Emre deze schijf weg (zie diagram). Frans stond toen nog wel gewonnen, maar vergat de juiste 

zet te doen (direct 36-31 om een afruil 16-21 te voorkomen) waardoor de partij remise liep. 

Piet speelde weer eens een lange partij (87 zetten en bijna 4 uur), deze keer tegen Ben. Piet 
wilde langzaam 'voortschrijden', maar kwam minder voordelig te staan dan Ben. Hij moest goed 
op zetjes letten, maar had het geluk dat Ben niet de juiste zetten deed waardoor het nadeel voor 
Piet voordeel werd. Ben kon een doorbraak forceren, maar leek daarmee te lang te wachten, 
maar deze variant was ook verliezend. De partij duurde nog wel lang maar de winst werd 
uiteindelijk toch door Piet binnen gehaald. 
Harold Jagram had zijn avond niet, want hij liep twee keer in een zetje (zie diagram voor de 

eerste). Hij kon de dam weer afpakken, maar stond toen een schijf achter. Toen Harold weer in 

een zetje liep kwam hij wel weer gelijk in aantal schijven met Sanjai, maar had Sanjai een 

doorbraak naar dam. Toen Sanjai een drie om drie wilde spelen gaf Harold op, want het had 

geen zin meer om verder te spelen.  
    

Frans - Emre 
 
15-10 ? 
 
 
 
 
 
 
42. 15-10, 29-34; 43. 39x19, 27-32; 
44. 38x27, 17-22; 45. 27x18, 12x05. 

Harold - Sanjai 
 
39-33 ?  
 
 
 
 
 
 
18. 39-33, 17-22; 19. 28x17, 23-28; 
20. 32x12, 13-18; 21. 12x23, 19x50. 
 
 
 
 
 



Eerste klasse: uitslagen van 29 februari 2016

1 Oedebhaan Dihal - Wim Eijgenraam 2 - 0

1 Koos van Setten - Alex Kruyshoop 1 - 1

1 Hedwig Callender - John Kolstee 2 - 0

1 Ron de Vaal - Nerin Bisseswar 0 - 2

Stand Eerste klasse 

1 Nerin Bisseswar 3 2 1 0 5 5 - 1

2 Koos van Setten 2 1 1 0 3 3 - 1

3 Alex Kruyshoop 3 1 1 1 3 3 - 3

4 Oedebhaan Dihal 4 1 1 2 3 3 - 5

5 Hedwig Callender 1 1 0 0 2 2 - 0

6 John Kolstee 1 0 0 1 0 0 - 2

7 Ron de Vaal 1 0 0 1 0 0 - 2

8 Wim Eijgenraam 1 0 0 1 0 0 - 2

Programma op 7 maart 2019

Wim Eijgenraam - Nerin Bisseswar

John Kolstee - Ron de Vaal

Alex Kruyshoop - Hedwig Callender

Al gespeeld:

2 Oedebhaan Dihal - Koos van Setten 0 - 2

Haagse Damkampioenschappen-2016; Eerste klasse 
 

In deze klasse zijn twee spelers, die tijdens het toernooi tijdelijk niet aanwezig zijn. Zo is 

Oedebhaan Dihal nu vier weken afwezig en is Nerin Bisseswar later in het toernooi weg. Zij 

hebben daarom al partijen vooruit gespeeld. Dit zijn Alex - Nerin 0-2 (ronde 4); Nerin - 

Oedebhaan 1-1 (ronde 5) en Alex - Oedebhaan 2-0 (ronde 7). 

 

Voor de eerste ronde speelden Oedebhaan en Wim tegen elkaar een evenwichtige partij tot dat 

Oedebhaan een fout maakte. Hij had echter het geluk dat er twee varianten voor Wim waren en 

dat Wim de verkeerde pakte (zie diagram). Na de combinatie van Wim kreeg Oedebhaan een 3 

om 2 naar dam en won de partij. Wim vergiste zich met het weghalen van een schijf, maar dat 

werd op een goede manier opgelost door even de schijven terug te zetten.  

Ook de partij tussen Koos en Alex liep lange tijd gelijk op. Nu maakte Alex bij de 44e zet een fout 

door een combinatie naar dam cadeau te geven. Koos pakte het cadeau uit, maar hij liet blijkbaar 

wat in het pakje zitten, want hij sloeg naar het verkeerde veld. Hij bezette wel de lange lijn, dat 

goed leek, maar veld 3 was beter (Flits). Alex kreeg nu de mogelijkheid om door te lopen naar 

dam en moest Koos nog vechten voor een remise. Dat werd het dan ook. 

John speelde de eerste ronde een slechte partij, want na 13 goede zetten maakte hij de eerste 

fout en na 23 zetten de tweede (zie diagram). John speelde nog even door, maar er zat niets 

meer in. 

Nerin kwam in zijn partij tegen Ron de Vaal moeilijk te staan. Om een schijf te redden (zo leek 

het) moest hij deze nog verder naar voren schuiven. Ron speelde daarna de goede zetten om 

deze schijf te winnen, maar zette niet door.  Hij liep achter de verkeerde schijf waardoor Nerin 

zijn moeilijke schijf kon wegruilen. 15 zetten later kon Ron schijven van Nerin vastzetten (in een 

remisestand), maar liep achter een schijf waardoor Nerin kon afruilen en naar dam kon lopen. Er 

zat toen geen remise meer in voor Ron.  

Oedebhaan - Wim 
27-22 ? 
 
 
 
Variant 1 
37. ..., 24-30; 38. 35x33, 14-20;  
39. 25x14, 19x10; 40. 28x19 17x28 en 
de gespeelde variant: 
37. 27-22, 14-20; 38. 25x14, 19x10; 
39. 28x30, 17x39; 40. 30-24, 29x20; 
41. 40-34, 39x30; 42. 35x04.  

Hedwig - John 
 
21-26 ?  
 
 
 
 
 
 
 
Na 25-20 krijgt wit een dubbele dreiging. Na 

14x25 volt 38-32, 27x29 en 34x5 en na 

15x24 volgt 33-29, 24x33 en 39x6. 
 
 



Tweede klasse: uitslagen van 29 februari 2016

1 Ruud Welter - Gerda vd Meijden 2 - 0

1 Nel Lindhout - Joke vd Meijden 2 - 0

1 Jan Groeneveld - Jeroen Neve 0 - 2

1 Nico Pronk - Ronald Bunsee 1 - 1

Stand Tweede klasse 

1 Jeroen Neve 1 1 0 0 2 2 - 0

2 Nel Lindhout 1 1 0 0 2 2 - 0

3 Ruud Welter 1 1 0 0 2 2 - 0

4 Nico Pronk 1 0 1 0 1 1 - 1

5 Ronald Bunsee 1 0 1 0 1 1 - 1

6 Gerda vd Meijden 1 0 0 1 0 0 - 2

7 Jan Groeneveld 1 0 0 1 0 0 - 2

8 Joke vd Meijden 1 0 0 1 0 0 - 2

Programma op 7 maart 2019

Ruud Welter - Jeroen Neve

Gerda vd Meijden - Joke vd Meijden

Jan Groeneveld - Ronald Bunsee

Nel Lindhout - Nico Pronk

 
 
 
 Haagse Damkampioenschappen-2016; Tweede klasse 

 

Voor deze klasse waren al twee partijen vooruit gespeeld, want de dames moesten op 29 

februari met het derde team van Monster spelen in Alphen aan den Rijn. Ook Ruud Welter kon 

niet spelen op de avond van de eerste ronde. Om dit zo eenvoudig mogelijk te regelen is de 

vierde ronde van deze klasse geruild met de eerste ronde.  

Ruud Welter en Gerda van der Meijden bouwden beiden een goede stelling op totdat Ruud 

vergat om een gaatje te vullen. Gerda pakte deze kans en won daarmee eenvoudig een schijf. 

Een paar zetten later echter gaf Gerda zelf een cadeautje, die ook werd aangenomen. Ruud 

combineerde met een 3 om 1 naar dam en gaf de partij daarna niet meer uit handen. 

Ook Nel Lindhout en Joke van der Meijden bouwden aan piramides totdat Nel op het kerkhof ging 

staan. Meestal wordt dan de bedreigde schijf in de hoek gezet, maar Joke vergat dat. Daardoor 

kon Nel een eenvoudige 2 om 1 pakken. Een paar zetten later deed Joke een lokzet, maar daar 

trapte Nel niet in. Nel speelde de partij goed uit en won. 

Jan Groeneveld en Jeroen Neve hadden geen zin om in de opening een schijf te ruilen, want tot 

de 15e zet bleven alle schijven op het bord. Toen maakte Jan een fout waardoor Jeroen 

eenvoudig dam kon halen. Jan kon de dam bijna gelijk weer afpakken, maar deed dit niet. Hij 

bouwde een andere, duurdere, vangstelling op en pakte toen de dam pas af met de duurdere 

versie. Daardoor kwam hij twee schijven achter in plaats van één. Jan kon een schijf 

terugwinnen, maar dat was tijdelijk.  Met een leuk trucje haalde hij nog dam, maar 1 dam en 2 

schijven tegenover 7 schijven was toch iets te veel. Hij speelde niet door, maar gaf de partij op.  

De partij tussen Nico en Ronald was er een met wisselende kansen. Op de 7e zet nam Ronald 

een gevaarlijke 2 om 2, die normaliter een schijf kost. Nico deed echter de verkeerde zet 

waardoor Ronald de zet kon spelen waarop hij hoopte en een schijf won. Laat in de partij ruilde 

Nico af, maar dat was niet goed (zie diagram). Hij verloor een tweede schijf. Verscheidene zetten 

daarna brak Ronald ten koste van een schijf door, maar gaf Nico juist meer mogelijkheden tot 

remise en dat werd het ook.  

Jan - Jeroen 
 
39-33 ? 
 
 
 
 
15. 39-33, 19-24; 16. 30x19, 13x24; 
17. 28x30, 17x50; 18. 30-24, 20x29; 
19. 34x12, 08x17. Wit kan nu de dam 
afpakken, maar doet dit pas na 40-34 met 
49-44. 

Nico - Ronald 
 
25-20 ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. 25-20, 15x24; 40. 30x19, 31-37;  
41. 32x41, 27-31; 42. 36x27, 21x14;  


