Kampioenschap van Den Haag 2015 (Anko Baksoellah bokaal)
Kampioenschap van ZHDB 2015
Het toernooi wordt gespeeld in Het Ontmoetingscentrum Morgenstond, Eerste Eeldepad 3 A, 2541 JG Den Haag
De wedstrijdleider is bereikbaar via jaapvanhal@casema.nl en via mobiel 06-37.73.44.48 (let op: nieuw nummer).
Inhaalavond
Ronde 3.
Analyse na de partijen.
De bar in de zaal met de televisie gaat om 21.30 uur open (als de jeugd weg gaat) en blijft bezet totdat alle dammers zijn vertrokken. Dit houdt in dat gedurende de
rest van het toernooi de partijen bij de bar kunnen worden nagespeeld. De ruimtes waar de partijen worden gespeeld dienen dan stil te blijven.
Inhaalavond
Er is goed gebruik gemaakt van de inhaalronde, want er werden 8 partijen gespeeld, waarvan de helft inhaalpartijen en de helft vooruitgespeelde partijen.

Klok
De klok zal de rest van het toernooi om 19.45 uur worden aangezet. Hiervoor gelden uitzonderingen. Spelers kunnen onderling afspreken dat ze eerder of later
beginnen (melden bij de wedstrijdleiding) en Gokhan Bagci kan zijn partijen pas om 20.15 uur beginnen.

Redactie: Haags Dam Comité

Haagse Damkampioenschappen-2015; inhaalronde van 12 maart 2015
Er werden op donderdag 12 maart 4 partijen ingehaald en 4 partijen vooruitgespeeld.
Jeroen Kos kon met zijn inhaalpartij tegen Radjinder Jharap de achterstand op Bas Messemaker
niet inhalen, want de partij liep remise. Hierdoor heeft de winnaar van vorig jaar al 3 punten
achterstand op de koploper, Bas, die alle drie de partijen heeft gewonnen. Er werd twee keer op
een 'aparte' manier afgeruild, waarvan de tweede keer in het rechter diagram wordt getoond. Na
18-23 en 33-28 volgt niet 13-19, maar een andere voortzetting. Jeroen houdt een ver
vooruitgeschoven schijf over, maar die is goed te verdedigen. Met oplettende spel aan beide
kanten liep de partij remise.
Frans van de Velde had na zijn verlies in de derde ronde, tegen Bonne Douma, nog wat goed te
maken en dat kon door zijn inhaalpartij van de tweede ronde te winnen van Jetse Veenstra. Jetse
maakte het Frans wat makkelijker door in de diagramstand achter de schijf op 25 te lopen. Frans
kon door de meerslag dam halen, die wel direct werd afgepakt, maar wel ten koste van een schijf
van Jetse. Frans liet dit voordeeltje niet meer lopen en won de partij.
in de partij tussen Soelinder Jagram en Jaap van Hal leek het enige tijd dat Soelinder er beter
voor stond. Later in de partij werd de linkervleugel van Jaap erg zwak, maar niet zwak genoeg om
er doorheen te breken. Misschien waren er betere zetten voor Soelinder, maar in de partij kwam
Jaap steeds meer in het voordeel. Dat voordeel was echter niet voldoende voor winst.
Gerard Peroti tegen Ben Hoogland en Harold Jagram tegen Piet Rozenboom hielden elkaar goed
in evenwicht waardoor deze partijen remise liepen. Daarentegen gaf Johan Pronk zijn partij weg
aan Frans Teijn, die daardoor nu weer bovenaan staat, maar met 1 punt meer dan Gerard en 1
partij vooruit gespeeld.
In de partij tussen Rafindrepersad Dihal en Piet van Eeden kon Rafindrepersad een leuke
combinatie maken (zie diagram), maar deze bleek niet winnend te zijn. Door een offer kon Piet
ook doorlopen en werd de stand 3 om 3.
Hanny de Vaal speelde vooruit tegen Chiel Overvoorde. Hanny had de eerste drie partijen
gewonnen en moest tegen een huidige middenmotor spelen. Er kwam echter geen voordeel voor
een van de spelers op het bord waardoor de partij remise liep en Hanny dus haar eerste puntje
kostte. Beide dammers bleven op dezelfde plaats staan.
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Uitslagen van 12 maart 2015
Jeroen Kos
- Radjinder Jharap
Jetse Veenstra
- Frans van de Velde
Soelinder Jagram
- Jaap van Hal
Gerard Peroti
- Ben Hoogland
Harold Jagram
- Piet Rozenboom
Johan Pronk
- Frans Teijn
R. Dihal
- Piet van Eeden
Hanny de Vaal
- Chiel Overvoorde

Jeroen - Radjinder
18-23.

Vervolg: 29. 33-28, 17-22; 30. 28x19, 22-28;
31. 32x23, 13-18; 32. 39-34 18x20

Jetse - Frans
30-25 ?

Rafindrepersad - Piet
16-21 ?

21. 30-25, 17-21; 22. 26x28, 23x41;
23. 25x23, 41-46; 24. 34-30, 46x35;
25. 40-34, 35-19; 26. 34-30, 19x35;
27. 44-40, 35x44; 28. 49x40.

34. 22-17, 11x33; 35. 38x18, 13x22;
36. 37-31, 26x30; 37. 35x11, 21-27;
38. 32x21, 22-28; 39. 11-07, 28-32;
40. 07-01, 32-38.
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