Landelijke competitie KNDB; eerste klasse B
Het eerste team van Den Haag had dit seizoen een mooi resultaat behaald door te eindigen op de derde plaats, die recht geeft op
een promotie/degradatie wedstrijd tussen teams van de eerste en de Hoofdklasse. Het team moest tegen Hijken DTC 2 spelen
dat in de Hoofdklasse A op de 9e plaats was geeindigd. Dat beloofde een spannende wedstrijd, want als Hijken met het sterkste
team kwam, dan waren de kansen van Den Haag niet zo groot. Tenminste, dat werd gedacht. Er werd in Heerde gespeeld waar
ook het team van Damlust Gouda (tegen degradatie) en het team van De Hofstad Dammers (promotie) zouden spelen. Het team
van Hijken dat achter de borden ging zitten, had een totale rating van 11.738 en dat van Den Haag 11.457. Per bord was er
gemiddeld een verschil van 28 ratingpunten. Dat was niet veel, dus beloofde het spannend te worden. Wel was het verschil in
rating aan 6 borden in het voordeel van Hijken (waarvan aan 3 borden erg groot) en 4 borden in het voordeel van Den Haag.
Promotie naar de hoofdklasse (verslag op de site van Den Haag)
Het damseizoen is voor het eerste totaal onverwacht afgesloten met promotie naar de Hoofdklasse. Het moest dit keer dan ook v an ver
komen. Na de wat schlemielige nederlaag tegen 020 op 2 januari leek de derde plaats buiten bereik. Maar de resterende wedstri jden werden
gewonnen en VAD besloot in de laatste ronde te verliezen. Die derde plaats gaf recht op een promotiewedstrijd tegen Hijken 2. Hijken 2 had
in de laatste ronde twee toppers moeten uitlenen aan hun eerste (dat daarmee landskampioen werd), maar had daardoor wel verlo ren en
was onverwacht tot de nacompetitie veroordeeld. In 2013 hadden we al eens in de nacompetitie tegen Hijken gespeeld. Toen drei gde Den
Haag te degraderen, maar met een 13-7 overwinning werd dat onheil nog een jaartje uitgesteld. Voor deze wedstrijd waren Piet Lodder en
Hans Giphart afwezig en werden vervangen door Jan Kok en Herman Vroom. De opstelling van Hijken kende weinig verrassingen. Hun drie
topspelers zaten aan de hoogste borden. Het was Hein van Dee die als eerste het evenwicht verstoorde. Hij verraste zijn tegenstander met
een doorbraak en kwam daarmee een volle schijf voor. Frans Teijn zorgde echter voor het eerste punt. Omdat Wim Bremmer en Per tap
Malahé inmiddels ook erg gunstige standen hadden opgebouwd, werden sommige Hijkenaren misschien wat gespannen en probeerden w at
te forceren. Het was opvallend dat aan bord 1 en 2 Jan Mente Drenth en Siep Buurke vrijwel tegelijk in de fout gingen. Gerard de Groot wist
na een langdurige offervariant met een leuke combinatie een schijf te winnen en won even later met een vijfvoudige oppositie. En Jan Kok
hield na het misbaar van Buurke, dat met zijn blunder gepaard ging, het hoofd koel en vond de winnende variant. Inmiddels was wel Berke
Yigitturk ten onder gegaan ten gevolge van het fraaie positiespel van de ervaren Bert Dollekamp en kwam ook Herman Vroom er n a een
mislukte opening niet meer aan te pas, maar het resultaat was wel een voorsprong van twee punten. Toch was de wedstrijd nog niet
gespeeld. Roy Bidesi had een lastige stand en ook Wim Bremmer had zijn voordeel zien verwateren en moest oppassen. Het was ec hter Frans
van Eenennaam die de wedstrijd besliste nadat hij een onbezonnen kerkhofaanval effectief afstrafte. Wim en Roy bereikten ook de veilige
remisehaven en Pertap Malahé kon zijn voordeel niet in winst omzetten. De 12-8 was een mooi resultaat en toen ook /de Hofstad Dammers
en Damlust hun wedstrijden wonnen was het Zuid-Hollands succes compleet.
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Individuele topscorer team
Wim Bremmer
12 16
Hein van Dee
12 15
Hans Giphart
10 14
Pertap Malahe
11 14
Gerard de Groot
10 13
Frans v Eenennaam
11 13
Piet Lodder
8 11
Berke Yiğittürk
12 11
Roy Bidesi
11 10
Frans Teijn
12 9
Herman Vroom
7 4
Jan Kok
2 4
Harry Zandvliet
1 2
Bas Baksoellah
1 1

Jan Mente Drent - Gerard de Groot
33-28 ?

Benjo Verberkt - Hein van Dee
44-40 ?

30. 33-28, 02-07; 31. 28x19, 15-20;
32. 24x15, 13x33; 33. 38x29, 25-30;
34. 34x25, 18-22; 35. 27x18, 12x45; en verder
36. 44-40, 45x34; 37. 43-39, 34x43; 38. 48x39.

28. 44-40, 26-31; 29. 36x27, 22x31;
30. 37x26, 16-21; 31. 26x19, 14x45.

Landelijke competitie KNDB; Tweede Klasse D

Individuele topscorer team

Op zaterdag 12 maart was het dan zover. Nu het kampioenschap niet was behaald, moest een promotiewedstrijd gewonnen
worden om toch te kunnen promoveren. Aangezien het team van DHD de hoogste gemiddelde teamrating had van de nummers
2 van de Tweede Klasse moest er gespeeld worden tegen een andere nummer 2. Dat was in dit geval Eye-T Webdesign. Dat
team was niet met de sterkste opstelling gekomen, maar het verschil was maar 53 in totaal. Het team van DHD was compleet.
Het verschil in totaalrating was 315 in het voordeel van DHD. Daarbij waren 6 borden in het voordeel van DHD en 4 borden in
het voordeel van Eye-T. Blijkbaar had Eye-T de opstelling van DHD goed bestudeerd, want aan de eerste twee borden zaten
dammers, die blijkbaar de opdracht hadden om remise te spelen met hun sterkere tegenstander. Het verschil in rating was aan
deze borden 156 en 143 in het voordeel van DHD.
Het werd erg spannend deze middag en alle partijen konden semi-live worden gevolgd op internet. Het duurde heel lang voordat
de eerste partij was afgelopen. Jetse Veenstra combineerde tegen Henk Mostert Azn (diagramstand) naar veld 43, maar liet
daarna onnodig een 3 om 4 (in zijn nadeel) toe. Henk kreeg met 4 tegen 3 de lange lijn en kon zo de partij winnen. Stand 2 -0
voor Eye-T. Daarna ging bleef het remises regenen. Krijn Toet tegen Albert Lusink (bord 2), Harold Jagram tegen Henk van
Renselaar, Frans van de Velde tegen Jacob de Greef, Hugo Simons tegen Erik Bakker (bord 1), Nizaam Muradin tegen Harry
Beekman, Jack Mondt tegen Gerard Blok en Jaap van Hal tegen Maikel van den Esker.
De stand was toen 9-7 in het voordeel van Eye-T. Op dat moment leek Bonne Douma tegen Freek Jongerman gewonnen te
staan en had Hans Jacobsen tempivoordeel tegen Alie Beekman-Van Duinen. Er moest in ieder geval een partij gewonnen
worden om toch nog het sneldammen te halen. Met enig geluk haalde Bonne de winst, maar Henk Mostert had geluk gehad
tegen Jetse, en speelde Hans Jacobsen remise.
Nu was de spanning nog groter, want een ieder moest tegen dezelfde tegenstander gaan sneldammen (5 minuten + 5 seconden
per zet), maar met omgekeerde kleuren. Deze individuele uitslagen staan niet in toernooibase, dus weet ik niet precies wat de
uitslagen zijn. Zelf had ik al tijdens de gewone partij een tactiek verzonnen voor het sneldammen en die bleek ook te werken. Al
redelijk snel werd verteld dat Eye-T aan bord 3 had gewonnen, maar de rest heb ik niet gehoord. Helaas liep ik in het eindspel i n
een zetje waardoor ik de partij verloor. Er werd me echter gelijk verteld dat dit niet erg was, want we hadden al 11 bordpunt en.
De winst was al binnen en het werd uiteindelijk 12-8 in het voordeel van DHD. Het was een vermoeiende dag, maar de moeite
waard, gezien de promotie (terug) naar de Eerste Klasse.
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Harold Jagram
Krijn Toet
Hugo Simons
Bonne Douma
Hans Jacobsen
Frans van de Velde
Jetse Veenstra
Jack Mondt
Jaap van Hal
Nizaam Muradin
Roel Langbroek
R. Dihal
Nerin Bisseswar
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Cursief: 1 partij reglementair gewonnen.

Henk Mostert Azn - Jetse

Bonne - Freek Jongerman

17-22 ?

Beslissend moment. Zwart aan
zet. Zwart loopt met 34-39-44
waardoor wit met 6-1 achter 2
schijven loopt.

43. 28-22, 24-29; 44. 33x24, 23-28;
45. 32x14, 21x43; 46. 14-10, 18x27.
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Remise lijkt 34-39-43 en 29-3439 waardoor wit maar 1 schijf
extra krijgt. Ook 29-33 lijkt
remise.

