
Kampioenschap van ZHDB + Den Haag 2017 (Anko Baksoellah bokaal)

Het toernooi wordt gespeeld op dinsdagavond in De Brink (clublokaal van Damclub Den Haag), Escamplaan 55, 2547 GA Den Haag

De wedstrijdleider is bereikbaar via jaapvanhal@casema.nl en via mobiel 06-37.73.44.48

Negende ronde (Hoofdklasse) en zevende ronde (overige klassen) 13 mei 2017

Algemeen

Het was een verrassende laatste ronde op 9 mei 2017. In de klasse waar verwacht werd dat de nummers 1 en 2 beiden hun partij zouden gaan winnen, gingen hun 

partijen verloren. In de klasse waar de koploper al enige tijd bovenaan stond, maar meer partijen had gespeeld en waar verwacht werd dat hij die plaats niet kon 

houden, gebeurde dat wel. 

De eindstanden waren op 1 na makkelijk vast te stellen. Voor de tweede klasse moest het reglement meerdere keren bekeken worden om daaruit te komen, maar 

het lukte wel. 

De komende dinsdag wordt het toernooi weer afgesloten met een sneldamavond. Tijdens de pauze worden de prijzen uitgereikt. Deze aflevering van de Haagse 

Kampioenschappen werd er ook met software (Maximus) gewerkt, die volgens de KNDB niet toegestaan is. Toen dit geconstateerd werd is er in het reglement 

opgezocht of dit wel kon. Toen bleek dat dit niet het geval was is aan de gebruikers gevraagd om hierop te letten. Dat heeft tijdens een latere ronde nog wel tot enige 

wrijving geleid, maar dat is goed opgelost. Volgend jaar zal hierop nadrukkelijker worden gecontroleerd. Als er dan nog dammers zijn die gebruik maken van niet 

toegestane software, dan gaan we terug naar geschreven notatiebiljetten. 

Het invoeren van partijen is redelijk goed gegaan, maar kan beter. Verder viel op dat er veel partijen vooruit werden gespeeld. Bij sommige bestaat wel de vraag of 

het echt nodig was. Ook beviel de vrije periode van 3 weken niet bij iedereen. Volgend jaar zal dit beperkt worden. 



Uitslagen van 9 mei 2017

9 Frans van Eenennaam - Herman Vroom 2 - 0

9 Soelinder Jagram - Radjinder Jharap 1 - 1

9 Roy Bidesi - Edwin de Jager 1 - 1

9 Hans Tangelder - Jeroen Kos 2 - 0

9 Harry Zandvliet - Frits Luteijn 2 - 0

Eindstand Hoofdklasse 

1 Jeroen Kos 9 6 2 1 14 14 - 4

2 Frits Luteijn 9 5 3 1 13 13 - 5

3 Edwin de Jager 9 4 4 1 12 12 - 6

4 Hans Tangelder 9 5 1 3 11 11 - 7

5 Soelinder Jagram 9 3 4 2 10 10 - 8

6 Herman Vroom 9 2 4 3 8 8 - 10

7 Frans van Eenennaam 9 2 2 5 6 6 - 12

8 Radjinder Jharap 9 1 4 4 6 6 - 12

9 Harry Zandvliet 9 1 3 5 5 5 - 13

10 Roy Bidesi 9 0 5 4 5 5 - 13

Haagse Damkampioenschappen-2017; Hoofdklasse

In deze klasse werd verwacht dat de nummers 1 en 2 hun laatste partij, net zoals in de voorlaatste 

ronde, zouden winnen. Het ging echter anders. 

Frits Luteijn speelde tegen Harry Zandvliet, die een slecht toernooi speelde. Harry had nog maar 

drie keer remise gespeeld, maar niet tegen koplopers. Frits bouwde langzamerhand voordeel op in 

de partij en stond gewonnen toen hij positioneel mindere zetten speelde. Binnen enkele zetten 

werd een nagenoeg gewonnen stand omgedraaid in een verloren stand. Harry nam een combinatie 

naar dam en won de partij (zie diagram). Daarmee won Harry toch nog een partij en liet de laatste 

plaats over aan Roy Bidesi. Frits Luteijn leed zijn enige verliespartij van dit toernooi en werd 

daarmee tweede. 

Jeroen Kos wist door de relatief snelle winst van Harry al lange tijd dat hij Haags kampioen was 

geworden (van harte gefeliciteerd!) en kon zijn partij tegen Hans Tangelder rustig uitspelen. Hans 

begon zijn partij op zijn rechtervleugel, maar kwam aan die kant minder te staan (4 schijven 

tegenover 7). Hans stapte over naar zijn andere vleugel, waar Jeroen aan beide kanten speelde. 

Bij de 37e zet werd Jeroen gedwongen om een 2 om 2 te spelen (zie diagram). Daardoor kwam 

zwart wat minder te staan. Enkele zetten later nam Hans een doorbraak ten koste van 2 schijven. 

Hij gaf even later zijn dam weer weg om in schijven weer gelijk te komen, maar maakte daarbij de 

weg wel vrij om een nieuwe dam te halen. Jeroen moest wel een paar schijven geven om dam te 

halen en kon de 2 om 4 niet in remise omzetten. Bij de 81e zet gaf Jeroen op, zijn enige 

verliespartij. 

Edwin de Jager kon geen tweede meer worden, ook al verloor Frits, want hij kon alleen maar gelijk 

komen en had van Frits verloren. Zijn partij tegen Roy Bidesi liep remise.  

Soelinder Jagram en Rajinder Jharap maakten er een leuke partij van, waarin geen van beiden 

voordeel kon verkrijgen. De partij liep dus remise.

Herman Vroom kwam tegen Frans van Eenennaam steeds moeilijker te staan en liep bij de 33e zet 

achter een verkeerde schijf. Hij stond toen al verloren. Daarmee eindigde Herman het toernooi 

slechter dan de start waarbij hij remise speelde met Frits Luteijn en won van Soelinder Jagram. 

Harry - Frits

Zwart geeft zijn goede stand weg.

Rest van de partij:

39. .........., 12-17?; 40. 43-38, 17x28; 

41. 33x22, 03-09??; 42. 26-21, 09-14; 
43. 36-31, 11-17; 44. 21x12, 18x07; 

45. 22-17, 13-18; 46. 17-11, 06x17; 

47. 27-21, 16x36; 48. 37-31, 36x27; 
49. 32x01. 

Hans - Jeroen

Zwart aan zet kan wit niet laten slaan!   

Na 12-18 volgt:

1. 35x24, 19x30;  2. 28x19, 13x24;  

4. 26-21, 17x28;  5. 33x04. 



8 mei 2017

4 Hein van Dee - Bas Baksoellah 1 - 1

Uitslagen van 9 mei 2017

7 Emre Hageman - Bas Baksoellah 0 - 2

7 Jaap van Hal - Hein van Dee 2 - 0

7 Harold Jagram - Iwan Fung 1 - 1

Eindstand Promotieklasse 

1 Nizaam Muradin 7 4 2 1 10 10 - 4

2 Hein van Dee 7 3 3 1 9 9 - 5

3 Iwan Fung 7 2 5 0 9 9 - 5

4 Emre Hageman 7 3 2 2 8 8 - 6

5 Jaap van Hal 7 3 2 2 8 8 - 6

6 Harold Jagram 7 1 3 3 5 5 - 9

7 Bas Baksoellah 7 1 2 4 4 4 - 10

8 Nerin Bisseswar 7 1 1 5 3 3 - 11

Haagse Damkampioenschappen-2017; Promotieklasse

In deze klasse stond Nizaam Muradin lange tijd bovenaan omdat hij meer partijen had gespeeld. 

Gezien de goede resultaten van Hein van Dee en Emre Hageman werd verwacht dat Nizaam 

wel zou worden ingehaald. Ook Iwan Fung had kans om in de buurt te komen, maar hij verloor 

de kans op de eerste plaats omdat hij te weinig won. Bij de laatste ronde was dus de vraag wat 

Hein van Dee (tegen Jaap van Hal) en Emre Hageman (tegen Bas Baksoellah) gingen doen. 

Hein kwam in een voor hem voordelige klassieke stand (tempo nadeel), maar deze bleek niet 

winstgevend te zijn. Met weinig tijd op de klok nam hij waarschijnlijk een paar snelle beslissingen 

waardoor de stand voor hem langzamerhand nadelig werd. Dit leidde tot de stand in de diagram, 

waarbij Jaap een rekenfout maakte. Hij zag namelijk eerst dat na de 2 om 2 naar veld 7 Hein niet 

8-12 kon spelen vanwege de schijf op 23. Daarna zag Jaap een 2 om 2 voor Hein met 17-21 en 

8-12, maar vergat de schijf op 23. Daardoor werd de verkeerde ruil gepakt en werd de stand 

weer gelijkwaardig. Hein maakte echter opnieuw verkeerde keuzes waardoor hij moeilijk kwam 

te staan. Een tijdelijk offer leek de oplossing, maar was het niet. Door zijn nederlaag, en de 

remise tegen Bas Baksoellah de avond er voor, was 1 concurrent van Nizaam uitgeschakeld.

Bas kon, na de remise tegen Hein, ook Emre van de eerste plaats afhouden. Beide spelers 

hielden hun schijven op het bord waardoor er na een paar uur spelen nog veel schijven op het 

bord stonden. Als gevolg daarvan werd de bedenktijd wel minder en moesten beide spelers 

lange tijd met weinig bedenktijd spelen. Dat ging uiteindelijk ten koste van de stand van Emre, 

want hij verloor (helaas staat de partij niet in toernooibase). Als gevolg van deze uitslag werd 

Nizaam Muradin toch kampioen van de eerste klasse (van harte gefeliciteerd!).

Harold Jagram en Iwan Fung hebben beiden voordeel gehad in hun partij, maar het werd toch 

remise. 

Jaap - Hein

18-23 ?

37. 33-29, 24x22; 38. 27x29 ??
27x17 is gewonnen!

Jaap - Hein

Tijdelijk offer.

Rest van de partij:
44. 35x24, 22-28; 45. 33x22, 12-17;

46. 42-37, 17x28; 47. 26-21, 28-33;
48. 29x38, 14-19; 49. 38-33, 19x30;

50. 25x34, 15-20; 51. 33-28, 20-24;

52. 28-22, 24-29; 53. 34x12, 11-17;
54. 22x11, 16x18; 55. 21-17, 18-23;

56. 17-12, 23-29; 57. 12-07, 29-33;

58. 07-02, 13-18.



Uitslagen van 9 mei 2017

7 Ben Hoogland - Nel Lindhout 2 - 0

7 Jeremy Pauwels - Ratan Ganeshie 2 - 0

7 Rafindrepersad Dihal - Johan Pronk 2 - 0

Eindstand Eerste klasse 

1 Piet Rozenboom 6 5 1 0 11 11 - 1

2 Jeremy Pauwels 6 4 1 1 9 9 - 3

3 Johan Pronk 6 2 2 2 6 6 - 6

4 Ratan Ganeshie 6 2 2 2 6 6 - 6

5 Rafindrepersad Dihal 6 1 3 2 5 5 - 7

6 Ben Hoogland 6 1 1 4 3 3 - 9

7 Nel Lindhout 6 0 2 4 2 2 - 10

Haagse Damkampioenschappen-2017; Eerste klasse

In deze klasse was Piet Rozenboom bij de zesde ronde al kampioen geworden.

Jeremy Pauwels kon hem lang bijhouden, maar liep vorige week tegen een nederlaag aan. Met 

een beetje pech zou hij na verlies tegen Ratan Ganeshie zelfs nog buiten de prijzen vallen. Het 

beloofde dus weer een spannende partij te worden. Jeremy liet wat gaatjes vallen om op zetjes 

te spelen en Ratan hield de gelederen gesloten. Langzamerhand werd het centrum van Jeremy 

afgebroken, maar daardoor ging Jeremy op zijn linkervleugel in de aanval. Ratan verkreeg wel 

licht voordeel, maar verloor dit weer en liep in het eindspel in een zetje (zie diagram). Jeremy 

won de partij en werd daardoor tweede.

Johan Pronk had een week eerder Jeremy in de weg gezeten voor het kampioenschap en had 

hem kunnen passeren als Jeremy had verloren en Johan zijn partij tegen Rafindrepersad Dihal 

had gewonnen. Het liep voor beide partijen anders. Jeremy won en Johan verloor. Johan kreeg 

hierdoor hetzelfde resultaat als Ratan en onderling hadden ze remise gespeeld. Volgens het 

reglement wordt dan gekeken wat de resultaten van beide spelers zijn tegen nummer 1 van de 

ranglijst (allebei verloren), nummer 2 van de ranglijst (Johan heeft gewonnen van Jeremy en 

Ratan verloren). Johan wordt daarom derde. Helaas is de partij niet ingevoerd in toernooibase.

Ben Hoogland en Nel Lindhout 'speelden' om de laatste plaats. Ben had alleen nog maar remise 

gespeeld met Rafindrepersad Dihal en de rest verloren. Nel had ook remise gespeeld met 

Rafindrepersad en remise met Johan Pronk. Ben moest dus winnen om de laatste plaats te 

verlaten. Het bord stond na 20 zetten nog aardig vol (17 schijven) toen Nel met een 5 om 5 

ruimte maakte op het bord. Ze ging toen te veel naar de kanten waardoor Ben het centrum kon 

bezetten. Daarna vergat Nel om de achtergebleven schijven naar voren te brengen en ging ze 

met een schijf te ver naar voren. Ben won de schijf (zie diagram) en even later de partij.

Jeremy - Ratan

23-28 ?  

49. 38-33, 28x39; 50. 25-20, 24x15; 

51. 40-34, 39x30; 52. 35x04. 

Ben - Nel

24-29 ?     

Rest van de partij:
40. 45-40, 35x44; 41. 49x40, 13-19;
42. 43-39, 04-09; 43. 39-34, 19-24;
44. 34x23, 24-30; 45. 23-19, 09-13;
46. 19x08, 03x12.

x
1



Uitslagen van 9 mei 2017

7 John Kolstee - Hanny de Vaal 1 - 1

7 Jaap Vermeer - Hedwig Callender 2 - 0

7 Ron de Vaal - Moen Lachman 1 - 1

11 mei 2017

7 Alex Kruyshoop - Piet van Eeden 2 - 0 R

Eindstand Tweede klasse 

1 Jaap Vermeer 7 4 1 2 9 9 - 5

2 Hedwig Callender 7 4 1 2 9 9 - 5

3 Ron de Vaal 7 4 1 2 9 9 - 5

4 Moen Lachman 7 3 3 1 9 9 - 5

5 Alex Kruyshoop 7 3 3 1 9 9 - 5

6 Piet van Eeden 7 1 2 4 4 4 - 10

7 John Kolstee 7 1 2 4 4 4 - 10

8 Hanny de Vaal 7 0 3 4 3 3 - 11

Haagse Damkampioenschappen-2017; Tweede klasse

In deze klasse is de moeilijkste stand ontstaan sinds er met het rondtoernooi wordt gespeeld. 

Na de zesde rond stond Hedwig Callender alleen bovenaan met 1 punt voorsprong op Ron de Vaal 

en Moen Lachman. Hewdig moest in de laatste ronde tegen Jaap Vermeer, die met een 

overwinning op Hedwig ook nog kansen had op de eerste plaats. Het was zelfs mogelijk dat er vijf 

dammers op 9 punten eindigden en dat gebeurde ook.

Hedwig verloor van Jaap waardoor beiden op 9 punten eindigden. Ron de Vaal en Moen Lachman 

speelden remise met elkaar waardoor zij ook op 9 punten eindigden. Alex Kruyshoop en Piet van 

Eden stelden hun partij uit naar donderdag 11 mei, maar Piet kwam helaas niet opdagen. Daardoor 

won Alex reglementair en kwam hij ook op 9 punten. 

Het reglement volgend kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

1. Aantal gewonnen partijen: Moen en Alex hebben 1 wedstrijd minder gewonnen en eindigen 

daarom op de 4e en de 5 plaats. Jaap, Hedwig en Ron bleven daardoor over.

2. Het onderling resultaat: Hedwig won van Ron, Jaap won van Hedwig en Ron won van Jaap. Dat 

betekent dat alle drie de spelers 2 onderlinge punten scoorden.

3. Er wordt gekeken naar het resultaat van de eerstvolgende op de ranglijst. Dat is nummer 4.

Er ontstaat echter een probleem, want Moen en Alex hebben met elkaar remise gespeeld en hun 

eindplaats is afhankelijk van hun resultaten tegen de nummers 1 tot en met 3. Beiden hadden 

verloren van Jaap, maar Moen had gewonnen van Hedwig en Alex van Ron. Daardoor ontstond 

een wederzijdse afhankelijkheid. 

Jaap had van Moen en Alex gewonnen zodat hij niet afhankelijk was van hun volgorde. Hij scoorde 

het best tegen de nummers 4 en 5 en is daarom kampioen van de tweede klasse. De volgorde 

tussen Hedwig en Ron is afhankelijk van de volgorde tussen Moen en Alex en omgekeerd.

Het reglement stelt dat dan een nieuwe stand wordt gemaakt. In die stand is Jaap kampioen. 

Hedwig heeft dan gewonnen van Ron en wordt daarom tweede, Ron dus derde. Aangezien Moen 

gewonnen heeft van Hedwig en Alex remise heeft gespeeld met Hedwig wordt Moen vierde en Alex 

vijfde.   

Jaap - Hedwig

14-19  ?

34. 27-21, 16x29; 35. 34x05

Ron - Moen

37-31 ?  Positioneel   

Flits: beter is de poot 37, 42 en 48 

handhaven en zelf de poot 24, 29 en 33 

vormen.

Hanny voelt zich de laatste weken niet erg lekker en heeft 

daarom met Piet van Eden en John Kolstee afgesproken 

dat de partijen remise werden gehouden. Deze uitslagen 

waren niet bepalend voor de verdeling van de prijzen.



Uitslagen van 9 mei 2017

7 Joke van der Meijden - Wilfred Promes 2 - 0

7 Gerda van der Meijden - Theo Baard 1 - 1

Eindstand Derde klasse 

1 Jan Christiaan Wahls 7 6 1 0 13 13 - 1

2 Wynton Meijer 7 5 0 2 10 10 - 4

3 Rinus Snellaars 7 3 4 0 10 10 - 4

4 Gerda van der Meijden 7 2 3 2 7 7 - 7

Joke van der Meijden 7 2 3 2 7 7 - 7

6 Wilfred Promes 7 2 1 4 5 5 - 9

7 Theo Baard 7 1 2 4 4 4 - 10

8 Peter Poot 7 0 0 7 0 0 - 14

Haagse Damkampioenschappen-2017; Derde klasse

In deze klasse waren de prijzen al verdeeld. Er moesten voor de laatste ronde nog twee partijen 

gespeeld worden.

Joke van der Meijden liet een mooie piramide op het bord staan door er eerst omheen te spelen. 

Als gevolg daarvan werd de rechtervleugel snel verdund aan beide kanten. Wilfred Promes 

speelde ook aan zijn rechtervleugel zodat beiden oprukten. Wel stond Wilfred bij de 25e zodanig 

dat hij zijn centrum kon versterken door een afruil, maar hij deed het door met een schijf om te 

lopen. Joke bouwde weer een nieuwe piramide, die nu 3 rijen verder naar de damlijn stond. 

Daarna liet Wilfred zich vastzetten waardoor hij nog maar 1 goede zet had. Deze deed hij niet 

waardoor hij een schijf verloor. Daarna kreeg Joke ruimte op de lange lijn om door te lopen. 

Toen Wilfred dacht te combineren schrok hij waarschijnlijk omdat Joke meer schijven kon slaan, 

want de notatie gaat niet verder (zie diagram). Na de slagwisseling stond het echter remise. 

Joke won de partij en kwam daarmee op 7 punten.

Gerda speelde de laatste ronde tegen Theo Baard. Beide spelers hielden hun schijven goed 

verdeeld over het bord. Gerda speelde nog wel op een zetje, maar daar liep Theo niet in, want 

hij sloot het gaatje op tijd. Gerda bouwde een licht voordeel op, maar vergat in de diagramstand 

om dit voordeel om te zetten in een doorbraak naar dam. Ze ruilde enkel af met 32-28, maar had 

beter schijf 15 mee kunnen nemen (zie diagram). Een paar zetten later werd er tot remise 

besloten.

Je zou haast zeggen dat het bij dit toernooi is aangetoond dat Joke en Gerda tweelingen zijn, 

want als gevolg van de overwinning van Joke en de remise van Gerda hebben zij beiden precies 

hetzelfde gedaan. Ze hebben beiden gewonnen van Wilfred Promes en Peter Poot, beiden 

remise gespeeld met Rinus Snellaars en Theo Baard en beiden verloren van Jan Christiaan 

Wahls en Wynton Meijer. Onderling hebben ze remise gespeeld. 

Gerda - Theo

32-28 ?  Positioneel

Flits:
42. 24-20, 15x24; 43. 32-28, 22x33;

44. 38x20, 09-14; 45. 20x09, 13x04;

46. 30-24, 19x30; 47. 35x24, 18-23;

48. 25-20, 06-11; 49. 20-14, 11-17;

50. 24-19, 23-29; 51. 19-13, 29-34;

52. 14-09 en wit haalt 2 dammen.

Joke - Wilfred

Zwart geeft op (wit aan zet) ???

46. 19x26, 27-32;  47. 29x18, 20x36. 

Met gelijkwaardige stand. 


