
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).

Start

Redactie: Haags Dam Comité

Opening. 
De Open Haagse Kampioenschappen zijn weer begonnen. Er hadden zich 50 dammers opgegeven, dus leek het dat er een nieuwe recor d  zou worden gevestigd. 
Helaas moesten twee dammers vanwege gezondheidsredenen afzeggen. Moen Lachman en John Kolstee trokken zich uit het toernooi t erug.  Zij zaten beide in de 
Tweede klasse. Nu was het mogelijk om twee dammers uit de Derde klasse in de Tweede te plaatsen. Daarvoor is niet gekozen om dat er in de Derde klasse 
jeugdspelers meedoen, die dan twee partijen minder zouden spelen. Met name voor Emre Hageman geldt dit, want hij doet voor he t eerst mee aan een toernooi. 
Daarnaast lijkt het erop dat het spelers in de Tweede klasse goed uitkomt dat ze 2 partijen minder hoeven te spelen.  
Het toernooi begint dus met evenveel spelers als vorig jaar, namelijk 48. Dit is een hoger aantal dan normaal verwacht kan wo rden voor het Haags 
Damkampioenschap, want net als vorig jaar geldt dit kampioenschap ook voor de ZHDB. Dit zou dit jaar in Delft gehouden worden , maar  op verzoek  van DOS Delft 
is dit uitgesteld naar volgend jaar.  
Er wordt in twee zalen van de Stichting Morgenstond gespeeld. De Hoofdklasse, Promotieklasse en Eerste Klasse spelen in de za al van De Hofstad Dammers en de 
Tweede en Derde Klasse in de zaal waar het tweede team van Den Haag  zijn thuiswedstrijden van de Landelijke competitie speel t.  De drank kan gehaald worden 
aan de bar, waar de televisie staat. Dat was voor meerdere spelers even wennen.  
De voorzitter hield om 20.00 uur een korte toespraak waarna iedereen aan de partij kon beginnen.  Let er wel op dat partijen voortaan om 19.45 uur beginnen! 



Uitslagen van 19 februari 2015

1 Bas Messemaker - Iwan Fung 2 - 0

1 Jeroen Kos - Radjinder Jharap 12 maart

1 Henk de Witt - Francis Tholel 1 - 1

1 Cheikh Maurice Ndione - Edwin de Jager 1 - 1

1 Thomas Wielaard - Krijn Toet 1 - 1

Stand Hoofdklasse 

1 Bas Messemaker 1 1 0 0 2 2 - 0

2 Cheikh Maurice Ndione 1 0 1 0 1 1 - 1

3 Edwin de Jager 1 0 1 0 1 1 - 1

4 Francis Tholel 1 0 1 0 1 1 - 1

5 Henk de Witt 1 0 1 0 1 1 - 1

6 Krijn Toet 1 0 1 0 1 1 - 1

7 Thomas Wielaard 1 0 1 0 1 1 - 1

8 Jeroen Kos 0 0 0 0 0 0 - 0

9 Radjinder Jharap 0 0 0 0 0 0 - 0

10 Iwan Fung 1 0 0 1 0 0 - 2

Haagse Damkampioenschappen-2015; Hoofdklasse 
 
De Hoofdklasse heeft dit jaar een sterkere bezetting dan vorig jaar. Gerard de Groot en Edwin 
Torn doen dit jaar niet mee en drie dammers zakten door de sterke bezetting naar de 
Promotieklasse, namelijk Pertap Malahe, Soelinder Jagram en Harry Zandvliet. 
Deze klasse begon met 4 partijen. Radjinder Jharap was de eerste avond verhinderd. Deze partij 
wordt op 12 maart 2015 ingehaald.  
Als er naar de uitslagen gekeken wordt, dan zou geconcludeerd kunnen worden dat alle spelers 
er op uit waren om niet te verliezen. Echter, als de partijen bekeken worden, dan kan een andere 
conclusie getrokken worden. Thomas Wielaard en Krijn Toet speelden beiden een gedegen partij 
waardoor de uitslag goed bij de partij paste. Het ging in deze partij om de tempi en beide spelers 
konden aan het einde van de partij op hun rechter vleugel doorbreken. 
Cheikh Maurice Ndione kreeg het moeilijk tegen Edwin de Jager. Cheikh moest positioneel een 
schijf offeren en even later zelfs een tweede schijf om door te breken, maar beide spelers 
kwamen toch remise overeen, dus bleek de stand toch niet winnend te zijn voor Edwin.  
Henk de Witt speelde een goede partij tegen Francis Tholel en stond naar eigen zeggen 
gewonnen toen hij achter een schijf liep om zodoende naar dam te kunnen. Henk vergiste zich 
echter behoorlijk, want daardoor gaf hij Francis een extra tempo. Francis pakte de dam van Henk 
weer af en kwam zelf op dam terecht (zie diagram). Henk stond opeens verloren in plaats van 
gewonnen en moest vechten om remise te halen. Francis liet de mogelijkheden tot winst liggen 
(zie tweede diagram) waardoor Henk het toernooi in ieder geval met een puntje kon beginnen.  
Iwan Fung is vorig jaar kampioen geworden van de Promotieklasse en had daarmee het recht 
verkregen om dit jaar met de Hoofdklasse mee te doen. Hij kon gelijk beginnen tegen de dammer 
met de hoogste rating van deze klasse, Bas Messemaker. Hij probeerde het wel, ging in de 
aanval maar kwam toch een maatje tekort om Bas een puntje te kunnen ontfutselen.  Daardoor 
haalde Bas als enige de volle score in de eerste ronde.  
In de tweede ronde kan Bas echt aan de bak, want dan wacht de nummer twee, qua rating, 
Jeroen Kos. Jeroen werd vorig jaar kampioen, dus heeft Bas nog wat goed te maken.  

Henk de Wit - Francis Tholel 
19-13 ???   
 
 
 
 
 
 
33. 19-13, 06-11; 34. 13x04, 18-23; 
35. 29x27, 12-18; 36. 04x22, 17x50. 

Henk de Witt - Francis Tholel  

Zwart begint en wint. 

(Paul Sier op toernooibase) 

 

 

 

52. ..., 36-41; 53. 47x36, 37-42; 54. 21-16,  

42-47; 55. 13-08, 03x12; 56. 16-11, 12-17; 
57. 11x22, 47-33; 58. 22-18, 33-47.  



Uitslagen van 19 februari 2015

1 Pertap Malahé - Bas Baksoellah 2 - 0

1 Hans Jacobsen - Bonne Douma 2 - 0

1 Roy Bidesi - Jetse Veenstra 2 - 0

1 Frans van de Velde - Jaap van Hal 1 - 1

1 Harry Zandvliet - Soelinder Jagram 1 - 1

Stand Promotieklasse

1 Hans Jacobsen 1 1 0 0 2 2 - 0

2 Pertap Malahé 1 1 0 0 2 2 - 0

3 Roy Bidesi 1 1 0 0 2 2 - 0

4 Frans van de Velde 1 0 1 0 1 1 - 1

5 Harry Zandvliet 1 0 1 0 1 1 - 1

6 Jaap van Hal 1 0 1 0 1 1 - 1

7 Soelinder Jagram 1 0 1 0 1 1 - 1

8 Bas Baksoellah 1 0 0 1 0 0 - 2

9 Bonne Douma 1 0 0 1 0 0 - 2

10 Jetse Veenstra 1 0 0 1 0 0 - 2

Haagse Damkampioenschappen-2015; Promotieklasse 
 
De kampioen van vorige jaar speelt nu in de Promotieklasse. Daartegenover is deze Klasse versterkt 
door de dammers, die qua rating buiten de Hoofdklasse vielen en werd de Klasse aangevuld met Hans 
Jacobsen en Frans van de Velde. De sterke bezetting van de Hoofdklasse leidt dus ook tot een sterke 
bezetting van de Promotieklasse. Als gevolg hiervan zakken Harold Jagram, Piet Rozenboom en Frans 
Teijn naar de Eerste Klasse. 
De partij tussen Pertap Malahe en Bas Baksoellah is de enige partij van de eerste ronde, die niet is 
ingevoerd. Bas had, zo zei hij zelf 'slordig genoteerd' en Pertap was aan het einde van de avond 
verdwenen zonder zijn partij in te leveren. Er valt hier dus nog niets over te vertellen. Het enige is dat Bas 
uiteindelijk zijn dam op een makkelijke manier verloor en daardoor de partij. Of was dit een andere partij?  
Hans Jacobsen begon het toernooi goed. Hoewel hij de laatste maanden niet in vorm is, kon hij deze 
ronde wel voordeel behalen tegen Bonne Douma (zie diagram). Bonne zag een meervoudige dreiging 
over het hoofd waardoor hij, na heel lang nadenken, een schijf gaf. Hans liet daarna niet toe dat Bonne 
de schijf terugwon of compensatie kreeg waardoor de partij voor Bonne verloren ging.  
Roy Bidesi had deze ronde een lastige tegenstander, wie heeft dit eigenlijk niet, in Jetse Veenstra. De 
partij ging lange tijd gelijk op totdat Jetse een combinatie over het hoofd zag, zie tweede diagram. Jetse 
kon de doorgebroken schijf ten koste van een schijf teruggooien en kon de partij nog lang rekken. 
Uiteindelijk, iedereen was toen al klaar, moest Jetse toch capituleren. 
Frans van de Velde heeft meestal weinig problemen met de auteur van dit stukje, maar dat was deze 
avond anders. Frans gaf mij te veel ruimte om een winnende stand te verkrijgen. Hij ging wat problemen 
uit de weg, maar kwam daardoor juist moeilijk te staan. Misschien heeft er nog winst in de partij gezeten 
voor mij, maar dat weet ik niet. Met een puntje tegen Frans begint voor mij dit zware toernooi (sterke 
bezetting en het wedstrijdleiderschap) goed. De volgende ronde wacht Harry Zandvliet, met wie ik al 
menig partijtje heb gespeeld. 
Bij de partij tussen Harry en Soelinder Jagram werd lang nagedacht, want na een lange avond dammen 
stonden er nog veel schijven op het bord. Er werd besloten tot remise toen er nog veel schijven (beiden 
9) op het bord stonden. Daarna werd nog naar de partij gekeken, maar werd geen winnende stand voor 
een van beiden gevonden. Met drie gewonnen partijen is het verschil al groter dan in de Hoofklasse. Het 
is echter nog veel te vroeg om te zeggen wie er kampioen zal worden.  
 
 
 

Hans Jacobsen - Bonne Douma 
11-17 ?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. 34-30, 25x34; 26. 39x30 en zwart 
verliest minimaal een schijf. 
 
 
 

Roy Bidesi - Jetse Veenstra 
Wat speelt wit ?  
 
 
 
 
 
 
46. 34-29, 23x34; 47. 27-22, 18x27; 
48. 32x21, 16x27; 49. 37-31, 26x37;  
50. 42x11. 



Uitslagen van 19 februari 2015

1 Frans Teijn - Jeremy Pauwels 2 - 0

1 Piet Rozenboom - Ratan Ganeshie 1 - 1

1 Gerard Peroti - Ben Hoogland Uitgesteld

1 Berke Yiğittürk - Johan Pronk 0 - 2

1 Wim Stoker - Harold Jagram 1 - 1

Stand Eerste Klasse 

1 Frans Teijn 1 1 0 0 2 2 - 0

2 Johan Pronk 1 1 0 0 2 2 - 0

3 Harold Jagram 1 0 1 0 1 1 - 1

4 Piet Rozenboom 1 0 1 0 1 1 - 1

5 Ratan Ganeshie 1 0 1 0 1 1 - 1

6 Wim Stoker 1 0 1 0 1 1 - 1

7 Ben Hoogland 0 0 0 0 0 0 - 0

8 Gerard Peroti 0 0 0 0 0 0 - 0

9 Berke Yiğittürk 1 0 0 1 0 0 - 2

10 Jeremy Pauwels 1 0 0 1 0 0 - 2

Haagse Damkampioenschappen-2015; Eerste Klasse 
 
De kampioen van vorig jaar, Victor Foss, doet helaas niet mee, waardoor hij niet mee kan spelen in 
de Eerste Klasse. De geschiedenis herhaalt zich ook hier, want de bezetting van deze klasse is ook 
sterker dan die van vorig jaar. Met de drie heren van de Promotieklasse van vorig jaar en met 
aanvulling van Berke Yigitturk en Johan Pronk konden 5 dammers opschuiven naar de Tweede 
Klasse. Jeremy Pauwels had dit jaar de 'pech' dat hij de 10e speler en daarmee op papier de 
zwakste speler van de Eerste Klasse werd.  
Jeremy kon het gelijk opnemen tegen Frans Teijn, de op papier sterkste van deze Klasse. Jeremy 
kan wel eens voor een verrassing zorgen en Frans heeft niet zijn beste seizoen. Dat bleek echter 
niet tijdens deze partij. Jeremy hield het lang vol, maar kon geen zetje vinden en vergat aan het 
einde van de partij zijn achtergebleven schijf op te spelen (zie diagram). Ook hier werd lang 
doorgespeeld maar kon Jeremy toch geen gaatjes meer vinden waardoor de partij voor hem verloren 
ging in een 2 om 4 stand.  
Piet Rozenboom speelde tegen zijn 'grote' vriend. Beide spelers deden het rustig aan. Ratan kwam 
ver naar voren, maar dat werd door Piet teniet gedaan. In de diagramstand (rechts) loopt Ratan 
achter de schijf op 28, waarna Piet leuk naar remise combineert.  
De partij tussen Gerard Peroti en Ben Hoogland ging niet door want Gerard had zich ziek gemeld bij 
de wedstrijdleider. Ben bleek zich ook niet zo lekker te voelen en ging gelijk naar huis. De eerste 
ronde wordt er niet echt gekeken hoe laat iemand zich afmeld, want het is dan nog niet zeker of alle 
dammers, die zich hebben opgegeven, wel meedoen. De andere rondes wordt hier echter streng 
naar gekeken. 
Berke Yigitturk werd vorig jaar kampioen van de Tweede Klasse, maar plaatste zich dit jaar al 
vanwege zijn hogere rating. Hij kan dit jaar laten zien dat hij de Eerste Klasse ook aan kan. Hij begon 
het toernooi echter slecht, want na enkele zetten in de opening  liep hij in een bekend zetje (zie 
tweede diagram). Vermoedelijk had Berke deze nog nooit in een partij gehad of als probleem gezien. 
Johan maakte hier dankbaar gebruik van en behield de schijfwinst tot het einde van de partij 
waardoor hij won.  
Wim Stoker en Harold Jagram hielden elkaar in evenwicht waardoor ook deze partij remise liep.  

 
 
 

Berke Yiğittürk  - Johan Pronk 
39-33 ? 
 
 
 
 
 
04. 39-33, 21-27; 05. 31x22, 19-23; 
06. 28x19, 17x30; 07. 35x24, 14x34; 
08. 40x29. 

Frans Teijn - Jeremy Pauwels 
Wat speelt zwart? 
 
 
Zwart vergeet zijn achtergebleven schijf 
op 6 en dat wordt hem fataal 
51. 09-14; 52. 26-21, 14-19; 
53. 21-17, 18-23; 54. 37-32, 13-18; 
55. 28-22, 23-29; 56. 22x13, 29x38; 
57. 32x43, 19x08; en 2 witte schijven 
houden 3 witte vast. 
 
 
 

Piet - Ratan 
22-28 ?  
 
 
45. 31-26, 28x37; 
46. 34-29, 23x34; 
47. 38-32, 37x28; 
48. 16-11, 06x17; 
49. 21x14, 34-39; 
50. 14-10, 39-44; 
51. 48-43. 



Uitslagen van 19 februari 2015

1 Arie van Diggele - Piet van Eeden 0 - 2

1 Oedebhaan Dihal - Nerin Bisseswar 2 - 0

1 Rafindrepersad Dihal - Ron de Vaal 1 - 1

1 Hedwig Callender - Bisw. Rambaran 2 - 0

Stand Tweede Klasse

1 Hedwig Callender 1 1 0 0 2 2 - 0

2 Oedebhaan Dihal 1 1 0 0 2 2 - 0

3 Piet van Eeden 1 1 0 0 2 2 - 0

4 Rafindrepersad Dihal 1 0 1 0 1 1 - 1

5 Ron de Vaal 1 0 1 0 1 1 - 1

6 Arie van Diggele 1 0 0 1 0 0 - 2

7 Biswanand Rambaran 1 0 0 1 0 0 - 2

8 Nerin Bisseswar 1 0 0 1 0 0 - 2

 
 

Haagse Damkampioenschappen-2015; Tweede Klasse 
 
In deze klasse hebben zich dus twee spelers terug getrokken waardoor er maar 7 rondes worden 

gespeeld. Aangezien dit pas op de laatste dag gebeurde dachten de dammers van deze klasse hun 

tegenstander al te kennen. Dit moest echter veranderd worden, want anders waren er 9 rondes nodig 

waarbij steeds twee spelers vrij zijn. Nerin Bisseswar had bijvoorbeeld al geregeld dat hij a.s. dinsdag 

vooruit zou spelen met Oedebhaan Dihal, maar moest nu al in de eerste ronde tegen Oedebhaan. Het 

nieuwe rooster voor deze klasse wordt met de nieuwsbrief mee gemaild. 

Over de partij van Arie van Diggele met Piet van Eeden valt niet veel te vertellen, want bij de negende 

zet maakte Arie een blunder. Hij dacht af te ruilen met een 2 om 2, maar gaf 2 schijven weg omdat Piet 

ook anders kon slaan. Een goede start dus voor Piet, die als de nummer 8 meedoet in deze klasse.  

De partij tussen Oedebhaan Dihal en Nerin Bisseswar ging lange tijd gelijk op. Nerin leek zelfs een 

voordelige stand opgebouwd te hebben toen hij een voor hem kenmerkende zet deed (zie rechter 

diagram). Oedebhaan zal wel blij geweest zijn met dit zetje, want na de 4 om 2 had hij de partij 

gewonnen en begon hij dit toernooi goed. Nu de speler met de hoogste rating, Arie, verloren had, 

verkreeg Oedebhaan al een voorsprong in de eerste ronde. 

Ron de Vaal speelde een goede partij tegen Rafindrepersad Dihal, maar vergat of durfde het niet aan 

om Rafindrepersad vast te zetten (30e zet). Beide dammers speelden een lange partij waarbij geen 

voordeel meer kon worden verkregen. Zij speelden daardoor de enige remise van deze klasse.  

Biswanand Rambaran bouwde zijn partij tegen Hedwig Callender heel goed op, maar ging in de 

middenspel toch in de fout. Zijn stelling veranderde van een mooie piramide naar een vreemde slang 

met als gevolg dat hij vastliep en twee schijven achter kwam (zie linker diagram). Hedwig was niet van 

plan om dit 'voordeeltje' terug te geven, maar maakte het zichzelf wel moeilijk. Hij liet Biswanand 

onnodig dam halen en moest lang doorspelen om uiteindelijk de winst binnen te halen.   

Hedwig Callender - Biswanand 

Rambaran 
9-14 ?? 
Wat speelt wit? 
 
 
 
 
39. 43-38, 18-22;  en zwart heeft geen 
goede zet meer. 

Oedebhaan Dihal - Nerin Bisseswar  
19-24 ? Kenmerkende zet voor Nerin? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. 32-28, 23x21; 36. 26x30. 



Uitslagen van 19 februari 2015

1 Jaap Vermeer - Emre Hageman 2 - 0

1 Chiel Overvoorde - Gökhan Bagci 0 - 2

1 Radjin Chandarsing - Cinthia van Achterberg 2 - 0

1 Hanny de Vaal - Jan Schreurs 2 - 0

Uitslag van 17 februari 2015

1 Alex Kruyshoop - Jan Christiaan Wahls 2 - 0

Stand Derde Klasse 

1 Alex Kruyshoop 1 1 0 0 2 2 - 0

2 Gökhan Bagci 1 1 0 0 2 2 - 0

3 Hanny de Vaal 1 1 0 0 2 2 - 0

4 Jaap Vermeer 1 1 0 0 2 2 - 0

5 Radjin Chandarsing 1 1 0 0 2 2 - 0

6 Chiel Overvoorde 1 0 0 1 0 0 - 2

7 Cinthia van Achterberg 1 0 0 1 0 0 - 2

8 Emre Hageman 1 0 0 1 0 0 - 2

9 Jan Christiaan Wahls 1 0 0 1 0 0 - 2

10 Jan Schreurs 1 0 0 1 0 0 - 2

Haagse Damkampioenschappen-2015; Derde Klasse 
 
In deze klasse spelen drie jeugdspelers en twee dames mee. Gokhan Bagci, Jan Christiaan Wahls 

en Hanny de Vaal hebben al veel ervaring met het spelen van toernooien. Dat geldt nog niet voor 

Emre Hageman en Cinthia van Achterberg. Voor Emre was het zelfs deze avond de tweede partij 

waarbij hij een klok moest gebruiken.  

Jan Christiaan kon niet op de openingsavond en speelde zijn partij tegen Alex Kruyshoop afgelopen 

dinsdag bij Damclub Den Haag vooruit. Jan Christiaan probeerde in de opening Alex vast te zetten, 

maar Alex ontweek dit behendig. Met een 3 om 3 kon Alex een schijf van Jan Christiaan 

afzonderen om deze een paar zetten later te winnen omdat deze schijf niet goed werd verdedigd. 

Later dacht Jan Christiaan door te breken naar dam, maar er zat een 2 om 1 voor Alex achter 

waardoor Alex nog een schijf voorkwam en de partij won. 

Emre Hageman begon zijn partij goed, maar liep toch in een 1 om 3 waardoor hij de rest van de 

partij met een grote achterstand moest spelen. Hij speelde toch een goede partij met gewaagde 

voortzettingen. Hij beschermde een zwak groepje schijven eerst goed, maar vergat het later in de 

partij om het nog een keer te doen waardoor weer 2 schijven verloren gingen. Emre zal nog goed 

moeten oefenen in zetjes en het verdedigen van schijven. 

Gokhan Bagci bouwde zijn stand goed op en behield dit ook. De schijven van zijn tegenstander, 

Chiel Overvoorde, kwamen steeds meer uit elkaar. De linkervleugel van Chiel was al erg zwak toen 

hij met een 2 om 5 doorbrak naar dam (zie diagram). Dat was gezien de goede stand van Gokhan 

vragen om moeilijkheden. De schijven konden niet worden aangevallen en Gokhan kon ook 

doorlopen naar dam. Een goed begin voor Gokhan dus! 

Cinthia van Achterberg speelde tegen Radjin Chandarsing een heel goede partij. Ze sloot gaten 

gelijk weer en kwam ver in de partij. Helaas vergat ze Radjin onder druk te zetten met kans op 

winst (zie toernooibase) en gaf ze de partij (volgens toernooibase) ten onrechte op. Door goed te 

slaan kon het nog remise worden.  

Hanny de Vaal en Jan Schreurs speelden ook een gelijkwaardige partij totdat Jan een schijf ruilde 

(zie diagram). Daardoor kon Hanny de partij winnen.  

Hanny de Vaal - Jan Schreurs 
23-28 ? 
 
 
 
 
 
49. 33x22, 17x28; 50. 38-33, 28-32; 
51. 27x38, 11-16; 52. 21-17, 12x21; 
53. 26x17, 10-15; 54. 38-32, 15-20; 
55. 39-34, 20-25. 
 
 
 

Chiel Overvoorde -Gokhan Bagci   
Wit breekt door naar dam ? 
 
 
 
 
35. 25-20, 14x43; 36. 42-38, 43x21; 
37. 26x06, 28-32; 38. 44-39, 32-37; 
39. 36-31, 37x26; 40. 06-01, 26-31; 
41. 39-33, 31-36; 42. 33-28, 16-21; 
43. 40-34, 21-26; 44. 34-29, 26-31; 
45. 28-22, 18x27; 46. 01x23, 13-18; 
47. 23x07, 36-41.  
 
 
 


