
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 4

Algemeen 
 
Deze nieuwsbrief bevat een enquête. Deze bestaat uit drie delen, die op de laatste bladzijden van deze nieuwsbrief worden beschreven. U kunt de enquête op twee 
manieren invullen: 1. u kunt deze uitprinten en inleveren bij Jaap van Hal; 2. u kunt een mail sturen naar jaapvanhal@casema.nl waarin staat wat u heeft gestemd 
(bijvoorbeeld: 1. Voor; 2. Rating en 3. Voor). Eventuele opmerkingen kunt u dan ook in de mail zetten. Bij de uitkomst van de enquête zullen geen namen worden 
gebruikt, alleen aantallen. 
 
De schrijver van deze nieuwsbrief heeft meerdere keren gemerkt dat er 'geklaagd' werd over het systeem of de indeling, maar heeft deze nooit officieel ontvangen. Dit 
werd helemaal niet gemeld aan het Haags Dam comité of bleef ergens hangen. Als op- en aanmerkingen gelijk bij de indeling van het kampioenschap aan mij 
(jaapvanhal@casema.nl) worden doorgegeven, dan kan hiermee rekening worden gehouden of er kan verteld worden waarom het comité zo heeft gehandeld 
(indeling/vaststellen rating). Met een openlijke discussie is iedereen gebaat, want dan is iedereen op de hoogte en verbeteringen zijn altijd welkom. Als een op- of 
aanmerking te laat is gemaakt, dan kan dat eventueel wel tot een verbetering van het kampioenschap van een jaar later leiden. 
Op- en aanmerkingen zijn altijd welkom !!!   



Hoofdklasse uitslagen van 4 april 2016

4 Antonio Marquita - Bas Baksoellah 1 - 1

4 Nizaam Muradin - Cheikh M. Ndione 1 - 1

4 Pertap Malahé - Nico Mondt Uitgesteld

4 Frans vd Velde - Harry Zandvliet 1 - 1

3 Harry Zandvliet - Pertap Malahé 0 - 2

7 Nizaam Muradin - Pertap Malahé 0 - 2

Stand Hoofdklasse 

1 Pertap Malahé 4 3 1 0 7 7 - 1

2 Bas Baksoellah 4 2 2 0 6 6 - 2

3 Frans vd Velde 4 1 3 0 5 5 - 3

4 Antonio Marquita 4 1 2 1 4 4 - 4

5 Cheikh M. Ndione 4 1 2 1 4 4 - 4

6 Nizaam Muradin 5 0 3 2 3 3 - 7

7 Harry Zandvliet 4 0 2 2 2 2 - 6

8 Nico Mondt 3 0 1 2 1 1 - 5

Programma op 11 april 2016

5 Harry Zandvliet - Antonio Marquita

5 Nico Mondt - Frans vd Velde

5 Cheikh M. Ndione - Pertap Malahé

5 Bas Baksoellah - Nizaam Muradin

Haagse Damkampioenschappen-2016; Hoofdklasse 
 

Helaas kon deze avond de partij tussen Pertap en Nico niet worden gespeeld en werd de partij 

tussen Frans en Harry verplaatst naar donderdag 7 april. De laatst genoemde partij wordt wel 

meegenomen in dit verslag. 

De partij tussen Antonio en Bas was een beetje bijzonder te noemen, want in deze partij voert wit 

(Antonio) twee keer een zetje uit waarmee hij voordeel verkrijgt ten koste van twee schijven, 

waarbij in beide gevallen zwart achter een schijf liep! Echter, beide keren kan zwart de schijven 

weer teruggeven en staat de partij weer evenwaardig. De eerste combinatie staat in de linker 

diagram. De stand van de tweede is: wit: 26, 29, 31, 33, 42, 43 en 44; zwart: 2, 12, 13, 18, 23, 25 

en 30. Wit vervolgt dan met 46. 29-24, 30x19; 47. 33-28, 23x32; 48. 31-27, 32x21; 49. 26x8, 19-24; 
50. 8x30, 25x34. Beide spelers kregen geen genoeg van het spel, want zelfs in een 3 om 3 werd 
nog even doorgespeeld, maar dat veranderde de uitkomst niet: remise. 

De partij tussen Nizaam en Cheikh Maurice ging lange tijd gelijk op. Er werd rustig opgebouwd en 

geen risico genomen. Als Flits gebruikt wordt, dan geeft dit programma steeds remise aan tot de 

37e zet voor zwart. Zwart kan dan een behoorlijk voordeel behalen door 18-23 te spelen en 

daarmee wit onder druk te zetten. Zwart doet dit echter niet en laat een paar zetten later een zetje 

toe (zie diagram). Daarbij geeft wit ook een dam aan zwart, dat niet nodig is. Voor het resultaat 

van de partij maakt het niet uit, want zwart kan dan (2e mogelijkheid bij het diagram) doorbreken 

naar dam. Wit krijgt wel voordeel in het eindspel (4 om 2), maar dit is onvoldoende voor winst. 

Harry heeft op donderdag 7 april tegen Frans de winst laten liggen. Frans zei dat hij voordeliger 

heeft gestaan, maar is blijkbaar in de fout gegaan, want in het eindspel kwam Harry met 5 om 2 

voor te staan. Beide spelers hadden een dam, maar Harry kon (mede als gevolg van de tijd; rond 

de 3 minuten) dit niet omzetten in winst. De partij is op dit moment nog niet ingevoerd en zal in het 

volgende verslag nog nader worden bekeken.  

Met de twee overwinningen van Pertap (Harry en Nizaam) komt hij op 1 punt achter Bas, maar wel 

1 partij minder gespeeld. 

 

Antonio - Bas 
 
Het eerste zetje. Wit begint! 
 
 
 
 
 

23. 28-22, 19x17; 24. 41-36, 21x32; 
25. 33-28, 32x23; 26. 34-30, 25x34; 
27. 40x07, 16-21; 28. 07x27. 
 
 
 

Nizaam - Cheikh Maurice  
 
18-22 ?  
 
 
 
 
41. 28-23, 19x28; 42. 34-30, 25x34; 

43. 39x08, 28x48; 44. 08-03, 48x26; 

45. 03x05.  

Het zetje kan ook anders: 41. 28-23, 

19x28; 42. 38-32, 28x26; 43. 34-30, 25x34; 
44. 39x08. 
 
 



Promotieklasse uitslagen van 4 april 2016

4 Ben Hoogland - Sanjai Dhauntal 2 - 0

4 Frans Teijn - Harold Jagram 0 - 2

4 Piet Rozenboom - Johan Pronk 1 - 1

Gespeeld op 5 april:

4 Emre Hageman - Jaap van Hal 2 - 0

Stand Promotieklasse 

1 Sanjai Dhauntal 4 2 1 1 5 5 - 3

2 Piet Rozenboom 4 1 3 0 5 5 - 3

3 Ben Hoogland 4 2 0 2 4 4 - 4

4 Harold Jagram 4 2 0 2 4 4 - 4

5 Emre Hageman 4 1 2 1 4 4 - 4

6 Jaap van Hal 3 1 1 1 3 3 - 3

7 Frans Teijn 4 0 3 1 3 3 - 5

8 Johan Pronk 3 0 2 1 2 2 - 4

Programma op 11 april 2016

5 Johan Pronk - Emre Hageman

5 Harold Jagram - Piet Rozenboom

5 Sanjai Dhauntal - Frans Teijn

5 Jaap van Hal - Ben Hoogland

 
Haagse Damkampioenschappen-2016; Promotieklasse 
 
In de partij tussen Ben en Sanjai kwam Ben met zijn schijven steeds meer naar voren omdat 
Sanjai zich steeds meer terugtrok (naar achteren afruilen). Daardoor stonden meerdere keren de 
schijven ver uit elkaar waardoor zetjes niet mogelijk waren. Wit kon bij de 18e zet 'gemakkelijk' 
achter een schijf lopen, maar als hij dat had gedaan kon zwart naar veld 41 combineren met een 
gelijkwaardige stand (41 was dan weggeruild). Wit bouwde daarna voordeel op, maar verloor dit 
weer. Dit voordeel werd nadeel en een verloren stand, maar zwart liet de kans op de 53e zet 
liggen (zetje) en een aantal zetten later weer (tweede dam halen!). Even later wint wit de partij 
omdat zwart zijn dam onnodig weggeeft. 
Frans en Harold speelden een gelijkwaardige partij. Beide spelers bouwden hun stand goed op 
totdat wit (vermoedelijk) dacht een schijf te winnen (zie diagram). De gewonnen schijf gaat echter 
weer verloren. Wit gaat daarbij in de fout door zwart niet eenvoudig met 14x25 te laten slaan. Het 
aantal schijven blijft door de fout wel gelijk, maar zwart kan makkelijk naar dam lopen. Door op 
tijd (niet te vroeg) dam te halen en deze tactisch te gebruiken (steeds dreigen met een zetje) wint 
zwart de partij, want wit moet steeds een schijf geven om de zetjes te voorkomen.   
Piet en Johan hadden in het begin van de partij ook weinig kans op zetjes, want de partij werd 
zorgvuldig gespeeld. Wit vermeed een halve hekstelling van zwart, maar kwam er uiteindelijk wel 
in. Deze werd door zwart omgebouwd naar een vooruitgeschoven post, die door wit later in de 
partij (terug) werd weggeruild. Zwart kon dezelfde positie innemen, maar deed het nu niet. Zwart 
kreeg wel wat voordeel (ook een schijf winst), maar dit was onvoldoende voor de winst.  
Op 5 april werd de partij tussen Emre en Jaap gespeeld. Emre speelde een heel goede partij en 
maakte de partij goed af, maar Jaap liet meerdere kansen op remise liggen (zie diagram en 
toernooibase). 
Als gevolg van de resultaten van deze week heeft iedereen nog kansen op de eerste plaats. 

Frans - Harold 
 
Wit aan zet lijkt een schijf te winnen. 
 
 
 
 
19. 34-29, 23x45; 20. 28-22, 17x28; 
21. 32x25, 21x32; 22. 37x28, 04-09; 
23. 25-20, 24-30; 24. 35x24, 05-10. Zwart 
kan de schijf weer terugpakken. 

 
Emre - Jaap 
 
18-22 ?  
 
 
 

 

52. .........., 14-19; 53. 38-33, 28x30;  

54. 35x22, 25-30; 55. 22-17, 30-34;  

56. 17-11, 34-39; 57. 11x02, 49-34.  Ook 

als wit niet 38-33 speelt loopt de partij 

remise. Ook 18-23 is goed. 



Eerste klasse uitslagen van 4 april 2016

4 Wim Eijgenraam - John Kolstee 2 - 0

Vooruit gespeeld op 5 april:

5 John Kolstee - Alex Kruyshoop 0 - 2

Stand Eerste klasse 

1 Nerin Bisseswar 7 3 3 1 9 9 - 5

2 Alex Kruyshoop 6 3 2 1 8 8 - 4

3 Hedwig Callender 4 1 3 0 5 5 - 3

4 Koos van Setten 4 1 3 0 5 5 - 3

5 John Kolstee 5 2 0 3 4 4 - 6

6 Oedebhaan Dihal 4 1 1 2 3 3 - 5

7 Wim Eijgenraam 3 1 0 2 2 2 - 4

8 Ron de Vaal 3 0 0 3 0 0 - 6

Programma op 11 april 2016

5 Hedwig Callender - Wim Eijgenraam

5 Ron de Vaal - Koos van Setten

 
Haagse Damkampioenschappen-2016; Eerste klasse 
 

In deze klasse worden helaas niet alle partijen genoteerd. Ook waren er al twee partijen van deze 

ronde vooruit gespeeld. Alex had al verloren van Nerin en Koos en Hedwig hadden al remise 

gespeeld.  

In de vierde ronde stond de partij tussen Oedebhaan en Ron op het programma. Door 

onoplettendheid van meerdere personen kwam Ron voor niets, want Oedebhaan is niet 

aanwezig bij de 3e tot en met de 6e ronde en heeft hij daarom partijen vooruit gespeeld en moet 

hij, als hij weer terug is, partijen inhalen. Ron claimt de overwinning omdat hij wel aanwezig was 

en omdat blijkbaar niemand wist dat Oedebhaan niet aanwezig zou zijn. De claim wordt nu 

binnen het Haags dam comité besproken.  

 

In de partij tussen Wim en John liep John in een eenvoudige 3 om 5 (helaas ontbreekt de 

notatie). Wim liet een paar mogelijkheden liggen om de partij te winnen (zie diagram). John bleef 

het daarom nog een tijdje proberen, maar dat mocht niet baten. Met deze nederlaag is zijn 

poging om zijn nederlaag van de eerste ronde te compenseren en om de koplopers in te halen 

mislukt. 

 

Een dag later speelde John bij damclub Den Haag tegen Alex Kruyshoop.   

Helaas voor John ging het in deze partij ook mis (zie diagram). Nadat hij twee schijven had 

weggegeven liet hij zich opsluiten, maar vergat om op tijd uit de opsluiting te gaan (zie 

toernooibase). Hij probeerde het nog wel, maar Alex speelde de partij goed uit. 

 

De beste kansen op de eerste plaatsen hebben Hedwig en Koos. Zij hebben minder 

verliespunten dan Nerin en Alex, maar moeten nog wel partijen inhalen. Dit wordt op 11 april 

gedaan. Als beide winnen, dan staan ze nog maar 1 punt achter op Alex en 2 op Nerin.   

 
Wim - John 
 
Wit wint (dammen op 48 en 49). 
 
Helaas is dit niet de juiste stand omdat 
de notatie onvoldoende was. Wel 
bestond eenzelfde mogelijkheid om te 
winnen: 48-39. Als zwart 22-18 speelt 
(in de partij gebeurd) volgt 39-22, 
maar wit speelt dit niet. Bij 22-17 
ontstaat overmacht.    

 
John - Alex 
 
33-29 ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wit ziet over het hoofd dat zwart ook met 23 

kan slaan. 
 
 
 



Tweede klasse uitslagen van 4 april 2016

4 Nel Lindhout - Ruud Welter 2 - 0

4 Nico Pronk - Jan Groeneveld 2 - 0

4 Ronald Bunsee - Gerda vd Meijden 0 - 2

4 Joke vd Meijden - Jeroen Neve 1 - 1

Verder is al gespeeld:

5 Gerda vd Meijden - Jan Groeneveld 1 - 1

6 Nel Lindhout - Gerda vd Meijden 2 - 0

Stand Tweede klasse 

1 Nel Lindhout 5 5 0 0 10 10 - 0

2 Jeroen Neve 4 3 1 0 7 7 - 1

3 Nico Pronk 4 2 1 1 5 5 - 3

4 Joke vd Meijden 4 1 2 1 4 4 - 4

5 Gerda vd Meijden 6 1 2 3 4 4 - 8

6 Ronald Bunsee 4 1 1 2 3 3 - 5

7 Ruud Welter 4 1 0 3 2 2 - 6

8 Jan Groeneveld 5 0 1 4 1 1 - 9

Programma op 11 april 2016

5 Ronald Bunsee - Ruud Welter

5 Joke vd Meijden - Nico Pronk

5 Jeroen Neve - Nel Lindhout

 

Haagse Damkampioenschappen-2016; Tweede klasse 
 

In deze klasse gaat het kampioenschap tussen Nel en Jeroen. Beiden hadden tot de 4e ronde 

alles gewonnen en daarbij had Nel al vooruit gespeeld tegen Gerda (ronde 6). 

Nel had het in de vierde ronde makkelijk tegen Ruud, want ze kon bij de 6e zet al naar dam 

combineren, met schijfwinst (2). Ze verloor de dam, maar behield de twee schijven voordeel. 

Later in de partij ging Ruud weer in de fout en hij verloor de partij. Daarmee blijft Nel zonder 

puntverlies.  

De partij tussen Nel en Ruud was redelijk snel afgelopen. Daardoor kwam er misschien wat meer 

druk te staan op Jeroen (zwart), want nu moest hij ook winnen en wel van Joke (wit). Er werd in 

de opening niet veel afgeruild waardoor het een leuke partij werd.  Wit kreeg, zo leek het, een 

zwakke plek in haar stelling, maar deze was makkelijk te verdedigen. Wit deed dit niet waardoor 

zwart een schijf kon winnen om zijn schijf op 41 niet te laten promoveren tot dam  (zie diagram). 

3 zetten later had zwart kunnen ruilen naar veld 37, maar deed dit niet. Daardoor kon wit naar 

achteren ruilen en kreeg zij een goede en belangrijke schijf op 47. Wit kreeg nu compensatie 

voor de schijf achterstand en omdat zwart ongunstig kwam te staan op zijn linkervleugel werd het 

toch nog remise. Er scheen zelfs nog winst in de partij te zitten toen in het eindspel zwart achter 

een schijf liep (zie toernooibase), maar ook dat was remise.  

De komende ronde gaat het spannend worden, want dan spelen de nummers 1 en 2 tegen 

elkaar. 

Nico Pronk was ook snel klaar tegen Jan Groeneveld. Helaas is deze partij niet genoteerd zodat 

er hierover niets kan worden verteld. Jan Groeneveld maakte wel gebruik van deze snelle partij, 

want daarna speelde hij tegen Gerda, die geen tegenstander had omdat Ronald niet kwam. De 

partij tussen Gerda en Jan eindigde in remise. Gerda heeft nu al 6 partijen gespeeld en hoeft 

alleen nog maar tegen Nico Pronk te spelen, in de laatste ronde. 

Zoals al eerder vermeld had Nel de partij tegen Gerda vooruit gespeeld en gewonnen. Ook over 

deze partij kan helaas niets worden geschreven. 

Nel - Ruud 
 
5-10 ? 
 
 
 
 
 
 
 
06. 28-22, 18x27; 07. 31x22, 17x28;  

08. 34-29, 23x34; 09. 32x05.  

Joke - Jeroen 
 
41-36 ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 41-36, 23-28; 19. 32x12, 21x41;  

20. 12x21, 16x27; 21. 42-37, 41x32;  



Hoofdklasse Promotieklasse Eerste Klasse

Week 8 Scheveningen Den Haag De Hofstad Dammers

Week 9 Scheveningen Den Haag De Hofstad Dammers

Week 10 Scheveningen Den Haag De Hofstad Dammers

Week 11 Den Haag De Hofstad Dammers Scheveningen

Week 12 Bij elke damclub Paas-sneldammen

Week 13 Vrije week om in te halen of vooruit te spelen

Week 14 Den Haag De Hofstad Dammers Scheveningen

Week 15 Den Haag De Hofstad Dammers Scheveningen

Week 16 De Hofstad Dammers Scheveningen Den Haag

Week 17 De Hofstad Dammers Scheveningen Den Haag

Week 18 De Hofstad Dammers Scheveningen Den Haag

Week 19 Sneldamtoernooi met prijsuitreiking (wisselt elk jaar)

Verder geldt:

Partijen kunnen bij de andere verenigingen vooruit gespeeld of ingehaald worden.

Voor dammers, voor wie het moeilijk is om elders te dammen, kan vervoer worden geregeld. Daarvoor zijn vrijwilligers (chauffeurs) van harte welkom.

Voordelen Nadelen

Per damclub kost het kampioenschap maar 3 avondenHet kampioenschap wordt niet meer bij 1 damclub gespeeld. Daardoor kunnen

Er kunnen meer dammers meedoen tijdens een ronde niet alle partijen worden gevolgd.

Er hoeven maar 3 partijen verschoven te worden om toch mee te kunnen doen

Gaarne door middel van kruis aangeven of u voor of tegen bent

Voor Tegen Als u tegen bent, wat wilt u dan aanpassen, zodat u toch voor stemt.

Haags Kampioenschap; enquête deel 1 
 
Het kampioenschap van Den Haag van 2016 is al weer enkele weken bezig. 
Het Haags dam comité heeft in de afgelopen jaren gemerkt dat er meerdere dammers alleen meedoen aan het Haags Damkampioenscha p als deze bij de eigen club wordt 
gespeeld. Verder wordt ook wel gehoord dat dammers niet aan het kampioenschap kunnen meedoen omdat deze op een avond wordt ge speeld dat zij niet kunnen en 
vinden veel dammers het niet leuk dat het Haags Kampioenschap zoveel avonden van hun eigen competitie kost. Het comité wil pr oberen om dit op te lossen door het 
kampioenschap anders te gaan organiseren. Daarbij wordt niets veranderd aan de opzet van het toernooi (klasse -indeling wordt op dezelfde manier vastgesteld), maar wel 
aan de locatie.  
Het voorstel luidt als volgt: 
Per klasse (met 10 dammers en 9 ronden) worden 3 avonden gespeeld bij Damclub Scheveningen, 3 avonden bij Damclub Den Haag en  3 avonden bij De Hofstad 
Dammers. In de tabel wordt een voorbeeld gegeven: 



Rating Vrije inschr. Als u een nieuw idee heeft, gaarne hier kort vermelden

Groep A Groep B

1 Koos van Setten 5 Nel Lindhout 1 Oedebhaan Dihal 5 Nico Pronk

2 John Kolstee 6 Joke van der Meijden 2 Hedwig Callender 6 Ronald Bunsee

3 Alex Kruyshoop 7 Jeroen Neve 3 Ron de Vaal 7 Gerda van der Meijden

4 Wim Eijgenraam 8 Jan Groeneveld 4 Nerin Bisseswar 8 Ruud Welter

Gaarne door middel van kruis aangeven of u voor (andere wijze van indeling) of tegen bent

Voor Tegen Ruimte voor opmerking(en)

Haags Kampioenschap; enquête deel 2 
 
Bij het Haags Kampioenschap wordt nu drie jaar gespeeld met klassen van maximaal 10 dammers, die binnen elke klasse 1 keer te gen elkaar spelen. Daarbij wordt de 
indeling bepaald aan de hand van de virtuele rating van de spelers. Jeugddammers met een stijgende rating hebben het recht om , op verzoek, een klasse hoger te spelen. 
De jaren daarvoor (tot en met 2014) was er sprake van vrije inschrijving. Elke dammer mocht daarbij aangeven in welke klasse zij/hij wilde spelen. Het nadelen van deze 
methode was dat er pas op het laatst de indeling gemaakt kon worden, want het aantal deelnemers binnen een klasse was elk jaa r anders. Daarbij was het soms ook nodig 
om binnen een klasse met twee groepen te gaan spelen om het toernooi in 9 ronden af te ronden. Daarbij speelden dan de dammer s binnen één klasse niet allemaal tegen 
elkaar en speelde een geluksfactor ook een rol bij het kampioenschap.  
Het Haags Damcomité is voor de huidige wijze van indelen, maar wil wel weten hoe de deelnemers hierover denken.  
Daarom wordt aan u gevraagd of u hier wilt aangeven of u voor het oude (vrije inschr.) of voor het huidige systeem (rating) b ent. Mocht u een nieuw idee hebben, dan horen 
we dat graag.   

Haags Kampioenschap; enquête deel 3 
 
Bij het Haags Kampioenschap van 2016 bestaat de tweede klasse dit jaar alleen uit spelers van Damclub Scheveningen. Dat is vo or deze dammers niet zo leuk, want het 
mooie aan een toernooi is juist dat je (ook) tegen dammers van andere verenigingen speelt.  
Het systeem kan zodanig worden veranderd dat de kans hierop kleiner wordt. Waarschijnlijk zal dit vanwege de ZHDB (als deze g elijk geldt met het Haags Kampioenschap) 
niet voor de Hoofdklasse en Promotieklasse kunnen. De kampioen van de Hoofdklasse heeft namelijk recht om verder te gaan in h et Nederlands Kampioenschap en de 
kampioen van de Promotieklasse heeft het recht om een jaar later in de Hoofdklasse mee te doen.  
Dit jaar doen 32 dammers mee in 4 klassen. Daarbij zou het mogelijk geweest zijn om de eerste en de tweede klasse samen te vo egen en zodanig in te delen dat er in 
beide groepen spelers van meerdere verenigingen hadden gezeten. Als er voor de ZHDB volgend jaar weer 50 dammers meedoen, dan  geldt dit voor drie klassen. Deze 
groepen kunnen dan nagenoeg qua sterkte gelijkwaardig worden ingedeeld (totaal van de rating van de groepen is gelijk!). Hier onder volgt een voorbeeld zoals het in 2016 
gebruikt had kunnen worden.  


