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Inleiding 
 

Tijdens de ledenvergadering van Damclub Den Haag heb ik toegezegd dat het verhaal rond de Haagse (dam)paraplu dit seizoen een vervolg zou 

krijgen. Een mooiere start dan gelijk met de start van de landelijke competitie kan haast niet. Vorig seizoen heb ik in de Nieuwsbrief van De Hofstad 

Dammers steeds een verhaal geschreven over de vier teams van Den Haag. Dit verhaal wordt verplaatst naar deze nieuwsbrief. Er wordt dus net 

gedaan alsof de paraplu toch is doorgegaan. In deze nieuwsbrief worden dan ook de bezwaren van diverse Haagse damleden beschreven en indien 

mogelijk opgelost. Vaak zullen er meerdere mogelijkheden zijn om iets op te lossen. Tevens zullen mijn voorkeuren vermeld worden.  

Deze methode werkt nog beter als iedere lezer, of liefst nog iedere damlid van 's-Gravenhage en omstreken, te kennen geeft wat zijn/haar bezwaren 

zijn. Dan kunnen deze allemaal worden besproken en kan er eventueel nogmaals worden vergaderd over deze mogelijkheid. Afgelopen seizoen 

werden beslissingen genomen zonder dat enkele punten duidelijk waren. Het was toen ook meer een onderzoek naar de gedachten van de 

damleden over een paraplu. Misschien gaan dammers er anders over denken als een en ander wat duidelijker wordt. 

 

Voor- en tegens van de paraplu 

 

Gedurende de tijd dat er werd gedicussieerd over de paraplu en tijdens vergaderingen zijn al een paar punten op tafel gelegd. Deze worden in deze 

nieuwsbrief, gedurende de landelijke competitie besproken.  

1. De paraplu is eigenlijke een fusie. 

Reactie: de paraplu zal alleen bestaan voor de landelijke competitie. De eigen clubcompetitie en de provinciale competitie blijven zoals het nu is.  

Er is dus geen sprake van een fusie. Als hier leden toch bang voor zijn, dan is het mogelijk om vooraf een document te tekenen, waarin de 

verenigingen te kennen geven dat er binnen een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 3 jaar) de paraplu niet mag worden uitgebreid. Daarbij is een periode 

van belang omdat we niet weten hoe groot de verenigingen over 5 jaar zijn. Dan wil men misschien wel fuseren om het dammen in leven te houden. 

Daartegenover kan het ook zijn dat de verenigingen weer groter worden en dan kan er na 3 jaar een nieuw document worden getekend. 

Het is ook mogelijk om de periode korter te maken en te stellen dat we 1 jaar proef draaien om daarna de beslissing te nemen. 

 

Gaarne uw reactie op dit stukje. Stukjes tekst zijn ook welkom. Deze kunnen dan, indien gewenst, opgenomen worden in de Nieuwsbrief. 

Over twee weken wordt er ingegaan op de lokatie(s) waar de paraplu kan dammen. 

 

   

Haagse damparaplu (Fictieve combinatie tussen drie damverenigingen van 's-Gravenhage) 
 
Damclub Scheveningen; speelavond maandag in het Kalhuis 
Damclub Den Haag; speelavond dinsdag in De Brink 
Damclub De Hofstad Dammers; speelavond donderdag bij Stichting Morgenstond 



1 VAD Amsterdam 1 1 0 0 2 13 - 7 7 IJmuiden 1 0 1 0 1 10 - 10

2 Samen Sterk 1 1 0 0 2 12 - 8 8 Zaanstreek 1 0 0 1 0 9 - 11

3 Haarlemse Damclub 1 1 0 0 2 12 - 8 9 De Hofstad Dammers 1 0 0 1 0 9 - 11

4 O20 2 1 1 0 0 2 11 - 9 10 Gooi & Eemland 2 1 0 0 1 0 8 - 12

5 Den Haag 1 1 0 0 2 11 - 9 11 Ons Genoegen Utrecht 1 0 0 1 0 8 - 12

6 SNA 2 1 0 1 0 1 10 - 10 12 Leids Damgenootschap 1 0 0 1 0 7 - 13

Berke Yigitturk - Roel Langbroek 

Kan 6-11? 

 

 

 

 

1.  ...,  06-11;  2. 27-22, 18x27;  

3. 32x21, 16x27; 4. 33-29, 23x34;   

5. 40x20, 10-15;  6. 20-14, 19x10.  

Ja, een lokzet was mogelijk.  
 
 

Landelijke competitie KNDB; eerste klasse B 
De landelijke competitie is weer van start gegaan. De Haagse verenigingen mochten dit seizoen tegen elkaar openen. Damclub Den Haag speelde 
officieel uit, maar fysiek thuis. Aangezien het tweede team van Den Haag uit moest spelen, speelden deze keer de drie teams nog niet op het Eerste 
Eeldepad. Dat gaat vanaf de vierde ronde beginnen. Voor DHD is het dit seizoen de vraag of de goede prestatie van het vorig seizoen herhaald kan 
worden en voor Den Haag is het de vraag of ze weer terug kunnen naar de Hoofdklasse. De eerste wedstrijd was dus voor beide verenigingen van 
belang. De opstelling stond al een kwartier voor tijd op het scherm. De oudste van de aanwezigen, Roel Langbroek, moest spelen tegen de jongste, 
Berke Yigitturk van Den Haag. Frans Teijn, die vorig seizoen nog voor Den Haag speelde, moest tegen Gerard de Groot. Frans speelde een heel 
goede partij en accepteerde na meer dan 2,5 uur spelen het remise-aanbod van Gerard. De stand leek voor Frans beter, maar zoals hij zelf ook zei 
laat hij de laatste tijd veel punten liggen aan het einde van de partij. Stand 1-1. Even later bood Berke remise aan en dat werd door Roel 
geaccepteerd. Berke had volgens Roel heel goed gespeeld en had ook een paar keer op zetjes gespeeld. Stand 2-2. Binnen een kwartier werden drie 
partijen remise, dus missen we er nog een. Dat was de partij tussen Jetse Veenstra en Jan Kok. Zij haalden beiden geen voordeel in de partij 
waardoor een remise logisch was. Stand 3-3. Op dat moment stonden er voor Den Haag 2 partijen op winst en voor DHD 1. Krijn Toet kon tegen 
Pertap Malahe geen doorslaggevend voordeel bereiken. Stand 4-4. Jack Mondt liet Roy Bidesi te ver naar voren komen, kon nog wat ruimte creeren 
met een schijf verlies, maar moest uiteindelijk opgeven. Stand 4-6. Hans Jacobsen had een speelplan aan het begin van de partij, maar deze bleek 
niet goed te zijn. Hij verloor een schijf en kon dit niet meer compenseren. Stand 4-8. Harold Jagram kwam positioneel slecht te staan tegen Hans 
Giphart en stond verloren, maar ergens heeft Hans het laten liggen, want het werd toch remise. Stand 4-9. Dat gold ook voor de Fransen, die tegen 
elkaar speelden. Frans van de Velde kwam onnodig een schijf achter, maar Frans van Eenennaam kon geen winst uit de partij halen. Stand 5-10. 
Bonne Douma en Hein van Dee konden geen van beiden voordeel behalen waardoor ook deze partij remise liep en Den Haag de overwinning pakte. 
De winstpartij van Hugo Simons jr op Bas Baksoellah maakte dat het een nipte overwinning werd voor Den Haag (11-9).  



Stand Tweede klasse D

1 RDC Rijnsburg 2 1 1 0 0 2 15 - 5 6 Verhaar Montage/DVA 1 0 1 0 1 10 - 10

2 Van Stigt Thans 3 1 1 0 0 2 12 - 8 7 DEZ Reeuwijk/Zegveld 1 0 0 1 0 9 - 11

3 DC Dordrecht 2 1 1 0 0 2 11 - 9 8 Scheveningen 1 0 0 1 0 9 - 11

4 Westlandse DC 1 1 0 0 2 11 - 9 9 DOS Delft 1 0 0 1 0 8 - 12

5 Samen Sterk 2 1 0 1 0 1 10 - 10 10 Den Haag 2 1 0 0 1 0 5 - 15

Arno Kooloos - Jeremy Pauwels 

Zwart speelt 21-26 ? 

 

 
 
 
1.  ...,  21-26;  2. 33-29, 24x22; 
3. 27x07, 26x28; 4. 07-02, 13-18;   
5. 02-13, 18-23;  6. 13x04, 16-21;   
7. 04-36, 28-32;  8. 36-41, 23-28;   
9. 44-39, 06-11; 10. 39-33, 28x39; 
11. 41x06. Wit speelde echter te 
langzaam met zijn dam naar 41. 

Michael van der Stroom - Nico Mul 

Zwart denkt met 20-24 uit de problemen 

te komen 
 
 
 
 
 
 
36. ......,    20-24; 37. 29x20, 15x24; 
38. 27-21, 16x27; 39. 38-32, 27x29; 
40. 34x05. 

Landelijke competitie KNDB; tweede klasse D 
De landelijke competitie is ook voor de Haagsche teams in de tweede klasse begonnen. 
Den Haag 2 begon met een uitwedstrijd tegen RDC Rijnsburg 2, dat qua rating veel sterker was. De wedstrijd begon voor Den Haag 2 goed, want 
Hanny de Vaal-Kokshoorn (tegen Gera Hol) en Michael van der Stroom (tegen Nico Mul) kregen een vermelding in het blauw omdat zij  wonnen. 
Daarmee nam het team een voorsprong van 4-0, dat nog met de remise van Jeremy Pauwels (tegen Arno Kooloos) even werd gehandhaafd. 
Jeremy kreeg een dam tegen, maar had het geluk dat zijn tegenstander zijn dam te laat op de lijn 5-46 bracht waardoor het toch remise werd. Dit 
werd echter qua bordpunten ook de eindstand voor het Haagse team, want alle overige partijen gingen verloren. Alle spelers hadden een 
tegenstander met een veel hogere rating, dus waren de 5 bordpunten al mooi.  
 
Het team van Scheveningen begon met een thuiswedstrijd tegen DC Dordrecht 2. In tegenstelling tot het tweede team van Den Haag begon het 
team slecht, want na 3 partijen stond de stand al 0-6. De dames Joke van der Meijden en Nel Lindhout verloren net zoals Arie te Lindert hun partij. 
De dames hadden een tegenstander met een veel hogere rating (Joke +329 en Nel +445) dus zat een nederlaag er dik in. Arie had echter een op 
papier zwakkere tegenstander. De partij staat (nog) niet in toernooibase, dus kan niet gekeken worden of Arie in een zetje liep. Na deze drie 
nederlagen pakte Wim Eijgenraam 2 punten door van Jan Baars te winnen. Daarna verloor Nico Pronk zijn partij waardoor de stand 2-8 werd. 
Daarna begon Scheveningen met een inhaalslag, want nadat Johan Pronk en Gerrit Slottje (vermelding in blauw) remise speelden,  werd er door 
werd er door Engelbertus Pronk gewonnen. Stand 6-10. Als de twee overige partijen gewonnen werden, dan zat er dus een 10-10 in. Naar zeggen 
stond Orlando IJzer gewonnen, maar liet hij helaas de winst liggen. Het werd remise en daarmee kon Scheveningen de 10-10 niet meer halen. Piet 
Roozenboom won nog wel zijn partij, maar dat verkleinde alleen het verschil.  
 
Daarmee was er dus landelijk maar 1 team dat won en dat was Den Haag 1. 


