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Haagse Damkampioenschappen-2014; Inleiding 
 
De eerste ronde van de Haagse Kampioenschappen  2014 in De Brink is al weer gespeeld. De wedstrijdleiding had het geluk dat er geen afzeggers waren, 
zodat het programma onveranderd bleef. Wel konden drie partijen niet doorgaan, maar die kunnen nog worden ingehaald.  
De indeling in de klassen werd dit jaar anders gedaan dan de afgelopen jaren. Toen kon elke dammer zeggen in welke klasse hij/zij wilde spelen. Dit leidde 
ertoe dat de indeling in klassen elk jaar weer anders was. Daarom is dit jaar besloten om de indeling te baseren op de rating van de KNDB. De namen van de 
deelnemers werden in een lijst op rating (van hoog naar laag) gezet, waarna de eerste 10 in de Hoofdklasse werden geplaatst, De nummers 11 t/m 20 
kwamen in de Promotieklasse, de nummers 21 t/m 30 in de Eerste Klasse en de overige deelnemers werden verdeeld over de Tweede en Derde Klasse. 
Hierdoor speelt in elke klasse iedereen tegen elkaar en is dat niet meer afhankelijk van wensen van spelers. Wel kan er sprake zijn van een misverstand, want 
de rating, die gebruikt wordt, is niet de rating die de KNDB gebruikt voor toernooibase. De rating is de onofficiele per 1 januari 2014. Hierdoor worden de 
resultaten van het afgelopen halfjaar (tot 31 december) ook meegenomen. Het is mogelijk dat spelers de rating van toernooibase hebben gebruikt om te kijken 
tegen wie ze in de eerste ronde moesten spelen. Als dit een andere spelers was, dan komt het door dit verschil in rating. De rating is alleen gebruikt voor de 
indeling van de Klassen en het invullen van het rooster. Verder speelt de rating geen rol meer. Op de bordjes staat de officiele rating van de KNDB. Deze 
speelt dus helemaal geen rol bij dit toernooi! 
Naast de indeling is ook de regel gewijzigd, die bij gelijke eindstand bepaalt wie boven de ander komt te staan. Als twee dammers evenveel punten hebben 
gescoord, dan wordt er eerst naar het onderlinge resultaat gekeken. De afgelopen jaren werd daarvoor naar het aantal gewonnen partijen gekeken. Dit leidde 
er echter toe dat in 2013 de nummer 2 van de Eerste Klasse wel had gewonnen van nummer 1, maar dat nummer 1 kampioen werd omdat hij 1 partij meer 
had gewonnen. Deze regel is daarom aangepast. 
Alle partijen worden in toernooibase ingevoerd. Jeugdleden en hun tegenstanders hoeven niet te noteren, maar mogen dat wel. Het zou leuk zijn als zij wel 
noteren, want dan staan alle partijen in toernooibase en kunnen de partijen achteraf geanalyseerd worden, zodat iedereen daarvan weer kan leren. De 
notatiebiljetten kunnen worden ingeleverd bij Jeroen Kos (Hoofdklasse), Jaap van Hal (Promotieklasse), Jeremy Pauwels (Eerste Klasse) en Alex Kruyshoop 
(Tweede en Derde Klasse). 
Voor de organisatoren van het toernooi is het makkelijk als alle spelers na afloop van de partij de schijven in het doosje doen. Dat bespaart veel tijd! 
Er is weer sprake van een nieuw record. Nadat er vorig jaar 40 deelnemers waren in Scheveningen (was al een nieuw record) doen er dit jaar 48 spelers mee. 
Dit jaar is het kampioenschap van Den Haag ook gelijk het Provinciaal Kampioenschap van de ZHDB. Dit trekt meerdere dammers. De hoop van het Haags 
Damcomite is dat de spelers het dit jaar zo leuk vinden, dat ze volgend jaar ook weer meedoen.  
Voor elke klasse is het standaard rooster (dat begint met 1-10, 2-9, 3-8, 4-7 en 5-6) gebruikt. Dit rooster is exact gevolgd. Er is dus niet gekeken of 
clubgenoten in de laatste ronden tegen elkaar moeten spelen. Het voordeel hiervan is dat er niet geschoven hoeft te worden met ronden en dat iedereen dus 
weet waaraan hij/zij toe is. Als een speler niet kan, dan neemt hij/zij zelf contact op met de tegenstander en geeft het daarna door aan de wedstrijdleiding 
(liefst via mail: haagsdamcomite@gmail.com). 
In deze nieuwsbrief worden damfragmenten gebruikt. Gaarne leuke damfragmenten mailen naar: jaapvanhal@casema.nl  



Uitslagen van 25 februari 2014

Bas Messemaker - Soerinder Jagram 2 - 0

Jeroen Kos - Harry Zandvliet 2 - 0

Henk de Witt - Radjinder Jharap 2 - 0

Pertap Malahe - Edwin Torn 2 - 0

Stand Hoofdklasse 

1 Bas Messemaker 1 1 0 0 2 0 2 - 0

2 Henk de Witt 1 1 0 0 2 0 2 - 0

3 Jeroen Kos 1 1 0 0 2 0 2 - 0

4 Pertap Malahe 1 1 0 0 2 0 2 - 0

5 Edwin de Jager 0 0 0 0 0 0 0 - 0

6 Gerard de Groot 0 0 0 0 0 0 0 - 0

7 Edwin Torn 1 0 0 1 0 0 0 - 2

8 Harry Zandvliet 1 0 0 1 0 0 0 - 2

9 Radjinder Jharap 1 0 0 1 0 0 0 - 2

10 Soerinder Jagram 1 0 0 1 0 0 0 - 2

Programma voor de volgende ronde:

Soerinder Jagram - Pertap Malahe

Edwin Torn - Edwin de Jager

Radjinder Jharap - Gerard de Groot

Harry Zandvliet - Henk de Witt

Bas Messemaker - Jeroen Kos

Haagse Damkampioenschappen-2014; Hoofdklasse 
 
De eerste ronde kon niet helemaal gespeeld worden omdat er een speler afwezig was. In de 
plaats van deze partij werd nu Pertap Malahe - Edwin Torn van de derde ronde gespeeld. Voor 
Pertap is dat een goede keuze geweest, want hij won deze partij. 
Aangezien in de eerste ronde nummer 1 tegen nummer 10, nummer 2 tegen nummer 9, enz. 
wordt gespeeld is het verschil in rating aan de borden groot. Bas Messemaker moest tegen 
Soerinder Jagram met een verschil van rating van 254. Jeroen Kos speelde tegen Harry 
Zandvliet, waarbij een verschil in rating was van 210. Henk de Witt speelde tegen Radjinder 
Jharap met een verschil van 140. Het verschil in rating kwam in deze ronde ook tot uitdrukking in 
de uitslagen. Dat wil niet zeggen dat de spelers met de hogere rating het makkelijk hadden. Bas 
Messemaker moest tot de 50e zet wachten voordat hij een doorbraak naar dam kreeg. Door een 
schijf te geven kon hij met een andere schijf makkelijk doorlopen. Soerinder Jagram kon ook 
doorbreken, maar dat kostte enige moeite en zetten. Daardoor was Bas sneller op dam en won 
hij de partij. Jeroen Kos werd door Harry Zandvliet in de hekstelling genomen, maar zoals wel 
vaker is gebeurd komt degene, die uit de hekstelling komt, niet slechter te staan dan zijn 
tegenstander. Harry, zo werd verteld, ontwikkelde de verkeerde kant waardoor Jeroen een plan 
kon trekken en de partij uiteindelijk met een mooie rondslag won (zie diagram). Henk de Witt 
moest tot de 30e zet wachten voordat Radjinder Jharap achter een verkeerde schijf liep. Henk 
gaf een schijf meer dan gevraagd werd, maar kreeg er daarna weer evenveel terug om wel door 
te kunnen lopen naar dam. Radjinder gaf daarne direct op. 
Pertap Malahe speelde zijn partij tegen Edwin Torn dus vooruit. Het verschil in rating tussen 
beide spelers was niet groot, namelijk 17 in het voordeel van Edwin. Edwin begon het toernooi 
echter slecht door in een eenvoudige combinatie te lopen (zie diagram). 
Edwin de Jager en Gerard de Groot moeten hun partij tegen respectievelijk Pertap Malahe en 
Edwin Torn later inhalen.  
In de volgende ronde spelen de dammers met de hoogste rating al tegen elkaar! 
 

Jeroen Kos - Harrie Zandvliet  

Witte dam op 5. 

29-33? 

 

 

 

Wit wint na: 35-30, 25x34; 42-38, 

33x42; 21-17, 12x32; 5x16, 18x27; 

16x49. 

 

Pertap Malahe - Edwin Torn 
12-17? 
 
 
 
 
 
Zwart geeft op voordat het zetje wordt 
uitgevoerd: 27-21, 16x27; 30-24, 
20x38; 43x1.  



Uitslagen van 25 februari 2014

Roy Bidesi - Sanjai Dhauntal 2 - 0

Herman Vroom - Radjesh Lachman 0 - 2

Iwan Fung - Harold Jagram 2 - 0

Jaap van Hal - Piet Rozenboom 1 - 1

Bas Baksoellah - Frans Teijn 1 - 1

Stand Promotieklasse

1 Iwan Fung 1 1 0 0 2 0 2 - 0

2 Radjesh Lachman 1 1 0 0 2 0 2 - 0

3 Roy Bidesi 1 1 0 0 2 0 2 - 0

4 Bas Baksoellah 1 0 1 0 1 0 1 - 1

5 Frans Teijn 1 0 1 0 1 0 1 - 1

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

7 Piet Rozenboom 1 0 1 0 1 0 1 - 1

8 Harold Jagram 1 0 0 1 0 0 0 - 2

9 Herman Vroom 1 0 0 1 0 0 0 - 2

10 Sanjai Dhauntal 1 0 0 1 0 0 0 - 2

Programma voor de volgende ronde:

Sanjai Dhauntal - Frans Teijn

Piet Rozenboom - Bas Baksoellah

Harold Jagram - Jaap van Hal

Radjesh Lachman - Iwan Fung

Roy Bidesi - Herman Vroom

Haagse Damkampioenschappen-2014; Promotieklasse 
 

In alle klassen wordt hetzelfde schema gebruikt, zodat ook in deze klasse het verschil in rating nu 

het hoogst was. Dit verschil in rating was in de partij tussen Roy Bidesi en Sanjai Dhauntal het 

grootst, namelijk 326 in het voordeel van Roy. Sanjai heeft echter in de landelijke competitie laten 

zien dat dit verschil niet tot uitdrukking hoeft te komen in de uitslag. Echter, vandaag was dit wel het 

geval. Ook Roy moest tot ongeveer de 50e zet spelen voordat Sanjai een fout maakte. Door achter 

een schijf te lopen (zie diagram) gaf hij Roy een tempo om ten koste van twee schijven door te 

breken naar dam. De zwarte schijven stonden zo ongunstig dat Roy de partij won.  

Iwan Fung kon Harold Jagram positioneel in de problemen brengen. Harold kon, ook rond de 50e 
zet, niet kiezen tussen positioneel spel of doorbraak naar dam. Hij kon alleen nog maar de 
doorbraak nemen. Iwan kwam echter daardoor eerder op dam dan Harold waardoor hij (Iwan) in 
een overmachtspositie kwam en won.  
Herman Vroom kwam tegen Radjesh Lachman positioneel heel moeilijk te staan (zie diagram) en 
kon ten koste van een schijf toch weer speelruimte vinden. Door echter achter een verkeerde schijf 
te lopen werd zijn dam makkelijk afgepakt en won Radjesh de partij.  
Piet Rozenboom en Jaap van Hal maakten er, net als Frans Teijn en Bas Baksoellah, een lange 

avond van. Jaap dacht in het eindspel heel moeilijk te staan, maar dat bleek achteraf wel mee te 

vallen. Piet had wel voordeel, maar zijn schijven stonden ongunstig om een overmachtpositie tot 

winst om te zetten. Bij Frans en Bas ging de partij gelijk op. Beide spelers zeiden na afloop van de 

partij dat ze gewonnen hadden gestaan. Het invoeren van hun partij was een ramp, want beide 

spelers schrijven onduidelijk en maken fouten. Hierdoor zal de partij in toernooibase niet helemaal 

juist zijn (zie 33e zet met zwart aan zet).   

Ook in deze klasse spelen de dammers met de hoogste rating in de volgende ronde tegen elkaar.  
 

Roy Bidesi - Sanjai Dhauntal 
 

Zwart speelt 20-25? 

 
 
 
 
 
Wit breekt door naar dam na  32-

28, 25x34; 29x40, 18x20; 26-21, 

17x26; 28x6. 

Herman Vroom - Radjesh Lachman 
Wit aan zet, maar wat speelt hij? 
 
 
 
Na 27-22, 18x27; 31x22, 12-18; volgt 
30-24, 19x48; 28x10, 18x27; 25x14, 
9x20; 32x21, 16x27; 10-4, 48x31; 
4x34 en wit staat maar 1 schijf achter. 



Uitslagen van 25 februari 2014

Ben Hoogland - Hedwig Callender 2 - 0

Jeremy Pauwels - Arie van Diggele 1 - 1

Ratan Ganashie - Moen Lachman 2 - 0

Rafindrepersad Dihal - Oedebhaan Dihal 0 - 2

Stand Eerste Klasse 

1 Ben Hoogland 1 1 0 0 2 0 2 - 0

2 Oedebhaan Dihal 1 1 0 0 2 0 2 - 0

3 Ratan Ganashie 1 1 0 0 2 0 2 - 0

4 Arie van Diggele 1 0 1 0 1 0 1 - 1

5 Jeremy Pauwels 1 0 1 0 1 0 1 - 1

6 Hans van de Vijver 0 0 0 0 0 0 0 - 0

7 Victor Foss 0 0 0 0 0 0 0 - 0

8 Hedwig Callender 1 0 0 1 0 0 0 - 2

9 Moen Lachman 1 0 0 1 0 0 0 - 2

10 Rafindrepersad Dihal 1 0 0 1 0 0 0 - 2

Programma voor de volgende ronde:

Hans van de Vijver - Oedebhaan Dihal

Moen Lachman - Rafindrepersad Dihal

Arie van Diggele - Ratan Ganashie

Hedwig Callender - Jeremy Pauwels

Victor Foss - Ben Hoogland

 
Haagse Damkampioenschappen-2014; Eerste Klasse 
 
In de Eerste Klasse was het verschil in rating ook hoog, want in de eerste ronde had Viktor 

Foss tegen Hans van de Vijver moeten spelen met een verschil in rating van 205. Deze partij 

ging echter niet door en zal dus nog moeten worden ingehaald.  

Ben Hoogland en Hedwig Callender hebben al meerdere keren tegen elkaar gespeeld voor de 

Haagse kampioenschappen en dat konden ze deze ronde weer doen. De partij ging lange tijd 

gelijk op totdat Hedwig een damzetje over het hoofd zag (zie diagram).  

Ratan Ganashie begint het toernooi met veel geluk, want nadat hij positioneel een schijf verliest 

kan Moen redelijk makkelijk naar dam combineren (zie diagram), maar doet dit niet. Zijn zet op 

dat moment is wel goed, maar het vervolg niet. Moen had namelijk redelijk eenvoudig door 

kunnen breken naar dam. Ganeshie haalt uiteindelijk eerder dam waardoor hij toch de partij kan 

winnen.  

Het verschil in rating tussen de broers Dihal was zo weinig, dat er in de groep niemand tussen 

zat. In de eerste ronde moest 5 tegen 6 spelen en dus konden ze tegen elkaar. Beide spelers 

bouwden een sterk centrum op, maar hoe later in de partij hoe verder de schijven van 

Rafindrepersad Dihal uit elkaar gingen. Oedebhaan kon op het laatst eenvoudig door het 

centrum naar dam lopen waardoor hij de partij won.  

Jeremy Pauwels had voor het toernooi al gekeken tegen wie hij moest spelen en bekeek een 

aantal partijen van zijn tegenstander, Arie van Diggele. Geen van beiden lieten ze steekjes 

vallen en beiden liepen uiteindelijk naar dam, waarna ze remise overeen kwamen. 

 

In de volgende ronde komen de nummers 1 en 2 qua rating tegen elkaar uit! 

 

  

Ratan Ganeshie - Moen Lachman 

27-31?  

 

 

Je zou verwachten dat zwart 18-23 

speelt, maar 27-31 is ook winnend. 

Zwart speelt echter al snel 20-25 en 

verliest uiteindelijk !!! 

Ben Hoogland - Hedwig Callender 
13-18 ??? 
 
 
 
Na 26-21, 17x26; 36-31, 26x28; 

33x4 speelt zwart nog even door, 

maar heeft geen kans meer. 



Uitslagen van 25 februari 2014

Nerin Bisseswar - vrij

Ron de Vaal - Berke Yigitturk 1 - 1

Jaap Vermeer - Nel Lindhout 1 - 1

Biswanand Rambaran - John Kolstee 1 - 1

Radjin Chandarsing - Alex Kruyshoop 1 - 1

Stand Tweede Klasse

1 Alex Kruyshoop 1 0 1 0 1 0 1 - 1

2 Berke Yigitturk 1 0 1 0 1 0 1 - 1

3 Biswanand Rambaran1 0 1 0 1 0 1 - 1

4 Jaap Vermeer 1 0 1 0 1 0 1 - 1

5 John Kolstee 1 0 1 0 1 0 1 - 1

6 Nel Lindhout 1 0 1 0 1 0 1 - 1

7 Ron de Vaal 1 0 1 0 1 0 1 - 1

8 Radjin Chandarsing1 0 1 0 1 0 1 - 1

9 Nerin Bisseswar 0 0 0 0 0 0 0 - 0

Programma voor de volgende ronde:

vrij - Alex Kruyshoop

John Kolstee - Radjin Chandarsing

Nel Lindhout - Biswanand Rambaran

Berke Yigitturk - Jaap Vermeer

Nerin Bisseswar - Ron de Vaal

Haagse Damkampioenschappen-2014; Tweede Klasse 
 

In de Tweede Klasse is het verschil in rating het kleinst. De speler met de hoogste rating heeft 779 

en de speler met de laagste rating 626. Het kleine verschil in rating kwam ook tot uitdrukking in de 

uitslagen, want alle partijen werden remise. In deze klasse vinden we een van de vier dames en 

een van de vier jeugdleden terug, namelijk Nel Lindhout en Berke Yigitturk.  

Berke speelde tegen Ron de Vaal en begon goed. Hij concentreerde zijn schijven echter te veel 

aan een kant, waardoor Ron de mogelijkheid kreeg om aan de andere kant door te gaan breken. 

Op dat moment werd er tot remise besloten; tijdnood? Volgens Flits stond Ron veel beter. Berke 

zal de volgende keer dus iets anders moeten gaan spelen. 

Nel Lindhout speelde tegen Jaap Vermeer en bouwde een goed centrum op. Helaas hielp zij haar 

tegenstander op de 32 zet door een 2 om 2 toe te laten, die haar centrum verzwakte. Ze kon het 

echter nog herstellen waardoor ze op het laatst een remise kon afdwingen met een 2 om 2. Dit 

zetje werd echter al niet meer uitgevoerd.  

Radjin Chandarsing bouwde tegen Alex Kruyshoop een sterk centrum op, maar dit was 

onvoldoende om de partij te winnen. Beide spelers braken door naar dam waardoor het remise 

werd.  

In de partij tussen Biswanand Rambaran en John Kolstee nam Biswanand een verkeerde afruil 

waardoor John een schijf voor kwam. Op het moment dat de partij stopt in toernooibase staat John 

gewonnen, maar wordt het toch remise. Was hier sprake van tijdnood of wordt de notatie op dat 

moment onduidelijk? 

Het verschil in rating is zo klein dat in deze klasse alle uitslagen mogelijk zijn. Het kan een 

spannend toernooi worden voor deze klasse.  

 

Aangezien er geen bijzondere momenten zijn voor een diagram worden de eindstanden van twee 

partijen getoond. 

Ron de Vaal - Berke Yigitturk 
 

Eindstand. 

 

 
 
Zwart staat heel moeilijk en zal 

12-18 moeten spelen. 15-20 kan 

niet vanwege 22-18, 12x23 en 

27-22. 

Biswanand Rambaran - John 
Kolstee 
 
 
Eindstand met een zwarte dam op 22. 
 
 
Wit geeft een schijf (32-28), maar zal 

toch geen dam kunnen halen. 



Uitslagen van 25 februari 2014

Rinus Snellaars - Vrij

Jan Schreurs - Gokhan Bagci 2 - 0

Hanny de Vaal - Jan Christiaan Wahls 1 - 1

Joke vd Meijden - Michael vd Stroom 1 - 1

Gerda vd Meijden - Peter Poot 2 - 0

Stand Derde Klasse 

1 Gerda vd Meijden 1 1 0 0 2 0 2 - 0

2 Jan Schreurs 1 1 0 0 2 0 2 - 0

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

4 Jan Christiaan Wahls 1 0 1 0 1 0 1 - 1

5 Joke vd Meijden 1 0 1 0 1 0 1 - 1

6 Michael vd Stroom 1 0 1 0 1 0 1 - 1

7 Rinus Snellaars 0 0 0 0 0 0 0 - 0

8 Gokhan Bagci 1 0 0 1 0 0 0 - 2

9 Peter Poot 1 0 0 1 0 0 0 - 2

Programma voor de volgende ronde:

Vrij - Peter Poot

Michael vd Stroom - Gerda vd Meijden

Jan Christiaan Wahls - Joke vd Meijden

Gokhan Bagci - Hanny de Vaal

Rinus Snellaars - Jan Schreurs

 
Haagse Damkampioenschappen-2014; Derde Klasse 
 
In deze klasse begonnen Gerda van der Meijden en Jan Schreurs het toernooi goed. Van de 

partij tuseen Jan Schreurs en Gokhan Bagci is geen partij ingevoerd, zodat daarover niets kan 

worden gezegd. Vermoedelijk hebben zij niet genoteerd omdat de jeugd en hun tegenstander 

dit niet hoeft te doen. De overige partijen zijn wel ingevoerd. Gerda kon in haar partij met een 2 

om 2 bijna doorbreken naar dam, maar Peter kon haar nog ten koste van een schijf 

teruggooien. Een paar zetten voordat dit gebeurde had Peter echter een schijf voorsprong 

kunnen nemen. Alex Kruyshoop heeft dit als opmerking toegevoegd aan de partij op 

toernooibase. Nadat Gerda een schijf voorkwam kon ze nog een schijf winnen, maar deed zij 

dat niet. Even later won ze wel de partij.  

Michael van der Stroom begon het toernooi slecht, want hij liep na een paar zetten al in een 

zetje (zie diagram) waardoor hij twee schijven achter kwam. Hij herstelde zich heel goed door 

veel later in de partij eerst een schijf terug te winnen en door een extra schijf te geven door kon 

breken naar dam. De schijven van Joke stonden ongunstig zodat het remise werd.  

Jan Christiaan Wahls speelde een goede partij en kon het centrum in bezit nemen. Hij haalde 

op een leuke manier een schijf voordeel (zie diagram) omdat Hanny verkeerd sloeg. Later 

speelde hij zijn dam echter verkeerd waardoor een gewonnen positie toch remise werd.  

De jeugdleden in deze klasse hebben dus in de eerste ronde kansen laten liggen. Zij hoeven in 

de volgende ronde nog niet tegen elkaar te spelen. De eerste onderlinge partij is pas in de vijfde 

ronde als Michael tegen Jan Christiaan Wahls moet spelen.  

De dames komen pas in de zesde ronde tegenover elkaar te zitten als Hanny de Vaal op het 

programma staat tegen Gerda van der Meijden.  

Joke van der Meijden - Michael van der 

Stroom 

  

12-18???  

 

 

Wit kent dit zetje en maakt daarvan 

dankbaar gebruik: 28-23, 19x28; 29-

24, 20x29; 34x21, 16x27; 31x33. 

 

Hanny de Vaal - Jan Christiaan Wahls 

Zwart haalt voordeel! 
 
 
Na 19-24 heeft wit de keuze tussen 

20x29 en 30x19. Wit neemt 30-19, 

dat een schijf kost. Beter is 20x29, 

28-33; 30-24, 33x42; 43-38, 42x33 

en de stand blijft gelijk.   


