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Derde ronde

Redactie: Haags Dam Comité

Bepaling van de stand per ronde 

 

Voor de eindstanden van de klassen is in het reglement vastgelegd hoe deze wordt vastgesteld. Tijdens het toernooi kan dit reglement moeilijker worden 

toegepast omdat dammers vaak nog niet tegen elkaar hebben gespeeld. In toernooibase wordt deze stand bepaald met behulp van 1. Aantal gewonnen 

partijen en 2. SB. Belangrijk is om te weten dat SB bij de Haagse Kampioenschappen geen rol speelt bij het bepalen van de stand. Aangezien toernooibase 

hiermee automatisch werkt (kan niet worden aangepast) wordt deze methodiek gevolgd tot de laatste ronde ! Dit om te voorkomen dat er verschillende 

standen worden getoond.  

Dus: SB speelt geen rol bij het bepalen van de eindstanden !!!  en het aantal gewonnen partijen speelt bij de eindstand pas een rol als de gelijk geëindigde 

dammers onderling remise hebben gespeeld. 



Uitslagen van 11 maart 2014

3 Jeroen Kos - Soelinder Jagram 2 - 0

3 Henk de Witt - Bas Messemaker Uitgesteld

3 Gerard de Groot - Harry Zandvliet 2 - 0

3 Edwin de Jager - Radjinder Jharap 1 - 1

1 Edwin de Jager Pertap Malahe 2 - 0

Stand Hoofdklasse 

1 Jeroen Kos 3 3 0 0 6 6 - 0

2 Gerard de Groot 2 2 0 0 4 4 - 0

3 Henk de Witt 2 2 0 0 4 4 - 0

4 Edwin de Jager 3 1 1 1 3 3 - 3

5 Pertap Malahe 3 1 1 1 3 3 - 3

6 Edwin Torn 2 1 0 1 2 2 - 2

7 Bas Messemaker 2 1 0 1 2 2 - 2

8 Radjinder Jharap 3 0 1 2 1 1 - 5

9 Soelinder Jagram 3 0 1 2 1 1 - 5

10 Harry Zandvliet 3 0 0 3 0 0 - 6

Programma voor de volgende ronde:

Soelinder Jagram - Edwin Torn

Radjinder Jharap - Pertap Malahe

Harry Zandvliet - Edwin de Jager

Bas Messemaker - Gerard de Groot

Jeroen Kos - Henk de Witt

Haagse Damkampioenschappen-2014; Hoofdklasse 
 
Henk de Witt was ziek waardoor zijn partij tegen Bas Messemaker in de derde ronde niet door 
kon gaan. Pertap Malahe had in de 1e ronde al de partij tegen Edwin Torn gespeeld, dus gingen 
er in deze ronde maar drie partijen door. 
Jeroen Kos ging tegen Soelinder Jagram verder met zijn zegereeks. De partij ging lange tijd gelijk 
op. Op het beslissende moment stonden de spelers qua tempi bijna gelijk, maar had Soelinder 
een achtergebleven schijf op 15. Daardoor kwam hij een tempo tekort. Hij liet daarom een schijf 
verloren gaan om zodoende door te kunnen lopen naar dam. Op het moment dat hij dam kon 
halen had Jeroen echter een zodanige stand opgebouwd dat Soelinder alleen nog maar schijven 
kon geven om te voorkomen dat zijn dam verloren ging (zie diagram). Dat mocht echter niet 
baten. Jeroen won de partij.  
Edwin de Jager en Radjinder Jharap speelden deze keer 'zes op een rij'. Edwin heeft dit gehaald, 
Radjinder kwam tot 4. Bij de 32e zet gaf Radjinder een schijf, maar hoefde dit volgens Flits niet te 
doen (zie diagram). Even later deed Edwin de verkeerde zet. Hij stond op slag en Radjinder 
profiteerde daarvan door naar dam te combineren. Ten koste van een schijf kon Edwin de dam 
weer afpakken en werd de partij remise.  
De Haagse kampioen van vorig jaar, zonder puntverlies, heeft alles wat vorig jaar mee zat dit jaar 
tegen. In ieder geval is hij het toernooi slecht begonnen. Ook deze avond zat het niet mee. De 
partij ging gelijk op toen beide dammers de ander klem had, want wie had nu wie klem. 5 schijven 
van Harry stonden tegenover 6 schijven van Gerard de Groot, maar daarbij had Gerard wel de 
mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen aan die vleugel door een afruil. Harry besloot echter 
tot een combinatie door eerst een dam te geven en deze daarna weer af te pakken. Het kostte 
hem echter een schijf, dus waarom deed hij dat? Gelukkig kreeg hij compensatie voor dit verlies, 
maar op het beslissende moment deed hij de verkeerde zet. Gerard sloeg anders dan Harry 
dacht waardoor Harry geen dam meer kon halen en verloor.  
Op donderdagavond werd bij De Hofstad Dammers de partij tussen Edwin de Jager en Pertap 
Malahe ingehaald. Edwin bouwde voordeel op en won de partij.  
Met drie dammers zonder puntverlies blijft deze klasse spannend.  
 

Edwin de Jager - Radjinder 

Jharap   

Wat speelt zwart? 

 

 

Volgens Flits is de beste zet 13-19 

en als wit 43-38 geeft zwart de 

schijf terug met 20-24. In de partij: 

22-28; 33x31!!!, 36x27 en wit wint 

een schijf. 

Jeroen Kos - Soelinder Jagram 

(witte dam op 16) 

Kan zwart dam halen? 
 
 
 
Na 41-47 volgt 38-33 en na 41-46 volgt 

32-27, 46x23 en 38-33. De zwarte dam 

kan niet weg vanwege 27-22, 18x27, 

dus moet zwart schijven geven.  



Uitslagen van 11 maart 2014

3 Herman Vroom - Sanjai Dhauntal 2 - 0

3 Iwan Fung - Roy Bidesi 1 - 1

3 Jaap van Hal - Radjesh Lachman 2 - 0

3 Bas Baksoellah - Harold Jagram 0 - 2

3 Frans Teijn - Piet Rozenboom 1 - 1

4 Sanjai Dhauntal - Piet Rozenboom 0 - 2

Stand Promotieklasse

1 Piet Rozenboom 4 2 2 0 6 6 - 2

2 Jaap van Hal 3 1 2 0 4 4 - 2

3 Iwan Fung 3 1 2 0 4 4 - 3

4 Frans Teijn 3 1 2 0 4 4 - 3

5 Roy Bidesi 3 1 2 0 4 4 - 3

6 Radjesh Lachman 3 1 1 1 3 3 - 5

7 Harold Jagram 3 1 1 1 3 3 - 8

8 Herman Vroom 3 1 1 1 3 3 - 0

9 Bas Baksoellah 3 0 1 2 1 1 - 0

10 Sanjai Dhauntal 4 0 0 4 0 0 - 9

Programma voor de volgende ronde:

Harold Jagram - Frans Teijn

Radjesh Lachman - Bas Baksoellah

Roy Bidesi - Jaap van Hal

Herman Vroom - Iwan Fung

Haagse Damkampioenschappen-2014; Promotieklasse 
In deze klasse ging de partij tussen Iwan Fung en Roy Bidesi niet door omdat Roy moest werken. 

Roy kon Iwan niet bereiken en belde pas laat bij Jaap van Hal af. Hierbij het verzoek aan iedereen 

om bijtijds af te bellen. Dan hoeven dammers niet voor niets te komen. De partij is remise geworden 

omdat Iwan geen avonden beschikbaar heeft om de partij in te halen. 

De partij tussen Herman Vroom en Sanjai Dhauntal ging lange tijd gelijk op. Herman nam een verre 

voorpost, die tussen schijven was ingeklemd en die Sanjai door middel van weglopen niet kon 

winnen, want dan volgde een combinatie. Deze schijf verdween van bord omdat Herman een 3 om 

3 nam met behulp van deze schijf. Later in de partij konden beiden naar dam doorlopen, maar koos 

Sanjai er voor om dat met een plakker te doen. Deze was echter niet goed (zie diagram).  

In de andere diagram dacht Jaap van Hal na 39-33 te vervolgen met de terug ruil 34-30. Ook dacht 

hij dat zwart ook eerst 20-24 zou spelen om met 10-15 de schijf weer terug te krijgen. Radjesh deed 

echter wat anders, want hij speelde 20-24 en haalde dam. Jaap kon echter door dit offer ook een 

dam halen na 20-15. Radjesh dacht deze dam af te pakken met behoud van zijn eigen dam. Hij zag 

echter over het hoofd dat Jaap een open plek heeft op veld 41 waardoor een zwarte dam op de lijn 

6-50 kon worden afgepakt. Als hij zijn plan had doorgezet, dan was er een gelijkwaardige stand op 

bord gekomen. Hij probeerde echter zijn eigen dam te behouden en dat werd te moeilijk met als 

gevolg dat de witte dam bleef en de zwarte dam werd afgepakt. 

Bas Baksoellah is het toernooi slecht begonnen. Met nog maar 1 puntje na 3 ronden wordt het 

moeilijk om eerste te worden. De partij verliep iets in het voordeel van Bas totdat hij op de 41e zet 

vergat om zijn randschijf (36) op te spelen. Even later kon hij naar remise combineren, maar deed 

het niet. Aan het einde van de partij kon pas geen dam halen waardoor hij verloor. 

Piet Rozenboom bouwde in zijn partij tegen Frans Teijn een goede stelling op en kon op 2 manieren 

achter twee schijven lopen. Frans zei achteraf dat hij de verkeerde pakte, maar dat was niet zo. Piet 

had daarna de partij kunnen winnen, maar haalde op de verkeerde plaats dam waardoor Frans er 

toch remise uit kon halen. Op donderdagavond deed Piet het beter door de vooruit gespeelde partij 

tegen Sanjai Dhauntal te winnen. 

Herman Vroom - Sanjai 
Dhauntal 
Wit speelt 37-32 en 10-5. 
 
 
Zwart kan dan eenvoudig remise 

halen met 29-34; 5x46, 34-39 en 

26-31, maar speelt 29-33. Wit 

vervolgt dan met 5x46, 33x42; 

43-38, 42x33; 36-31, 26x37; 

46x39 en wint de partij.  

Jaap van Hal - Radjesh Lachman 
39-33? 
 
 
 
Zwart vervolgt met 16-21; 27x16, 20-

24; 29x20, 18-22; 28x17, 12x21; 

16x27, 23-29; 34x23, 19x50. En wit 

speelt 20-15 waardoor hij nog een 

schijf wint. Na 8-12; 15x4, 14-20 

raken beide spelers hun dam kwijt en 

hebben dan evenveel schijven. 



Uitslagen van 11 maart 2014

3 Ben Hoogland - Hans van de Vijver 2 - 0

3 Jeremy Pauwels - Victor Foss 1 - 1

3 Ratan Ganeshie - Hedwig Callender 0 - 2

3 Ravindrepersad Dihal - Arie van Diggele 1 - 1

3 Oedebhaan Dihal - Moen Lachman 2 - 0

1 Victor Foss - Hans van de Vijver 0 - 2

Stand Eerste Klasse 

1 Oedebhaan Dihal 3 3 0 0 6 6 - 0

2 Ben Hoogland 3 2 1 0 5 5 - 1

3 Hedwig Callender 3 1 1 1 3 3 - 3

4 Ratan Ganeshie 3 1 1 1 3 3 - 3

5 Jeremy Pauwels 3 0 3 0 3 3 - 3

6 Arie van Diggele 3 0 3 0 3 3 - 3

7 Hans van de Vijver 3 1 0 2 2 2 - 4

8 Moen Lachman 3 1 0 2 2 2 - 4

9 Victor Foss 3 0 2 1 2 2 - 4

10 Ravindrepersad Dihal 3 0 1 2 1 1 - 5

Programma voor de volgende ronde:

Hans van de Vijver - Moen Lachman

Arie van Diggele - Oedebhaan Dihal

Hedwig Callender - Ravindrepersad Dihal

Victor Foss - Ratan Ganeshie

Ben Hoogland - Jeremy Pauwels

Haagse Damkampioenschappen-2014; Eerste Klasse 
Deze keer werd de nieuwsbrief geschreven toen alle partijen al waren ingevuld en nadat er op 

donderdagavond ook partijen waren gespeeld voor de Haagse Kampioenschappen.  

In de partij tussen Ben Hoogland en Hans van de Vijver vergat Hans in het eindspel zijn 

randschijven bijtijds op te spelen. Hierdoor kon Ben een vooruitgeschoven post op veld 23 

innemen waardoor hij de partij won. 

Professor Jeremy Pauwels (dat lijkt hij op de foto) wil niet verliezen en speelt als gevolg daarvan 

steeds remise. Ook de partij tegen Victor Foss liep gelijkwaardig. Jeremy speelde een leuke 3 

om3 waardoor hij met twee schijven ver naar voren kwam, maar Victor haalde deze schijven met 

een 2 om 2 weer weg. Later liepen beide spelers achter 2 schijven waardoor de stand 

gelijkwaardig bleef en tot remise werd besloten.  

Ratan Ganeshie bouwde een goede stand op in de partij tegen Hedwig Callender, maar besloot 

bij de 35e zet om achter een schijf te lopen (zie diagram). Hedwig zag daardoor kans om op een 

eenvoudige manier een schijf te winnen. Later kon Hedwig met een 3 om 3 ruimte vrij maken om 

met 2 schijven tegen 1 op zijn linkervleugel door te breken naar dam. Door op het juiste moment 

te wachten met dam halen werd de winst binnen gehaald.  

De partij tussen Ravindrepersad Dihal en Arie van Diggele werd aan het einde spannend. Nadat 

Arie zijn schijven goed bij elkaar hield en de schijven van Ravindrepersad los van elkaar stonden 

kon Ravindrepersad ten koste van 2 schijven naar veld 6 combineren (zie diagram). Het was 

echter niet voldoende voor de winst. 

Moen Lachman bouwde een sterke stelling op tegen Oedebhaan Dihal, maar wilde waarschijnlijk 

te snel echt voordeel behalen, want hij liep met een schijf te ver naar voren. Oedebhaan liep 

achter deze schijf en toen bleek dat Moen niet mocht weglopen. Daardoor verloor hij een schijf. 

Met rustig afwachten en de stelling verder op te bouwen had Moen zijn voordeel verder kunnen 

vergroten. 

Ook hier werd een partij op donderdag ingehaald. Victor Foss stond gewonnen tegen Hans van 
de Vijver, maar gaf door een fout in het eindspel de punten aan Hans. 

hebben dan evenveel schijven. 

Ravindrepersad Dihal - Arie van 

Diggele 

Wit breekt door naar dam.  

 

 

 

29-23, 18x29; 39-33, 29x38; 48-43, 

38x49; 31-27, 22x31; 36x27, 49x21; 

26x6. 

Ratan Ganeshie -  Hedwig 

Callender 
28-23 ? 
 
 
 
 
Zwart zegt dank je wel en wint een 

schijf na 20-24; 29x20, 18x40; 

35x44 en 15x24. 



Uitslagen van 11 maart 2014

3 Ron de Vaal - vrij

3 Jaap Vermeer - Nerin Bisseswar 0 - 2

3 Biswanand Rambaran - Berke Yigitturk 1 - 1

3 Radjin Chandarsing - Nel Lindhout 1 - 1

3 Alex Kruyshoop - John Kolstee 0 - 2

6 Jaap Vermeer - Biswanand Rambaran 0 - 2

Stand Tweede Klasse

1 Biswanand Rambaran 4 2 2 0 6 6 - 2

2 Nerin Bisseswar 2 2 0 0 4 4 - 0

3 Berke Yigitturk 3 1 2 0 4 4 - 2

4 Radjin Chandarsing 3 1 2 0 4 4 - 2

5 John Kolstee 3 1 1 1 3 3 - 3

6 Nel Lindhout 3 0 2 1 2 2 - 4

7 Alex Kruyshoop 2 0 1 1 1 1 - 3

8 Ron de Vaal 2 0 1 1 1 1 - 3

9 Jaap Vermeer 4 0 1 3 1 1 - 7

Programma voor de volgende ronde:

vrij - John Kolstee

Nel Lindhout - Alex Kruyshoop

Berke Yigitturk - Radjin Chandarsing

Nerin Bisseswar - Biswanand Rambaran

Ron de Vaal - Jaap Vermeer

Haagse Damkampioenschappen-2014; Tweede Klasse 
 

In de Tweede Klasse was deze ronde Ron de Vaal vrij. 

Jaap Vermeer zette zijn tegenstander, Nerin Bisseswar, vast in de hekstelling, maar deze was  

ongunstig, want er stonden nog 2 schijven op de lange lijn. Nerin kwam er redelijk snel uit en kon 

daarbij ook combineren naar een plek waar hij vrij kon doorlopen naar dam. Daarmee moest hij 

echter wel wachten tot het juiste moment en dat deed hij. Juist gebruik van de dam leidde tot de 

overwinning.  

Berke Yigitturk speelde een goede partij tegen Biswanand Rambaran. Bij de 32e zet had hij een 

goede stand opgebouwd zonder schijven op de twee achterste rijen met een tempivoordeel van 8 

(37 tegenover 28). Biswanand kreeg echter de gelegenheid om met een 4 om 4 het tempinadeel 

om te zetten in een licht voordeel van 2. De overblijvende stand waarbij beide spelers 4 schijven 

hadden was remise.  

In de partij tussen Radjin Chandarsing en Nel Lindhout waren na 17 zetten al 7 schijven van het 

bord. Geen van beide spelers verkreeg voordeel hoewel Radjin in het eindspel een licht voordeel 

had kunnen behalen door met een 1 om 1 met 1 schijf 2 schijven van Nel vast te houden. Hij deed 

dit uiteindelijk wel, maar toen stond Nel al verder naar voren met de andere schijven. De partij liep 

toen eenvoudig naar remise. 

Alex Kruyshoop ruilde in zijn partij tegen John Kolstee zodanig af dat zijn centrum steeds zwakker 

werd. John maakte daar goed gebruik van door zelf het centrum te bezetten. In de diagramstand 

lijkt het dat  38-33 de enige goede (?) zet is, maar John kan dan met 15-20 naar 40 plakken. Alex 

kan dan nog doorlopen naar veld 9, maar komt niet verder en verliest de partij.  

Op donderdag werd de partij tussen Jaap Vermeer en Biswanand Rambaran van de zesde ronde 

vooruit gespeeld. Het lukte Biswanand Rambaran om Jaap in de problemen te brengen. Jaap 

probeerde eruit te komen, maar dat pakte verkeerd uit. Hij kwam twee schijven achter en gaf de 

partij op. 

Jaap Vermeer - Nerin Bisseswar 
 
Wit speelt 40-34. 

 

 

 
 
Na 40-34, 24-29; slaat wit 

verkeerd met 33x24, 20x40; 

45x34, 14-20; 25x23 en 18x40. 

Alex Kruyshoop - John Kolstee 
 
38-32? 
 
 
Zwart kan nu met 15-20 plakken naar 

veld 40. In de diagramstand lijkt 42-37 

slecht, maar na 27-31 volgt 34-29, 

31x44; 29x9, 25x34 en 9-4. 44-49 

mag dan niet vanwege 26-21, 49x20; 

4-36, 16x27 en 36x3.   



Uitslagen van 11 maart 2014

Jan Schreurs - Vrij

Hanny de Vaal - Rinus Snellaars 1 - 1

Joke vd Meijden - Gokhan Bagci 1 - 1

Gerda vd Meijden - Jan Christiaan Wahls 0 - 2

Peter Poot - Michael vd Stroom 0 - 2

Stand Derde Klasse 

1 Michael vd Stroom 3 2 1 0 5 5 - 1

2 Jan Schreurs 2 2 0 0 4 4 - 0

3 Joke vd Meijden 3 1 2 0 4 4 - 2

4 Hanny de Vaal 3 1 2 0 4 4 - 2

5 Jan Christiaan Wahls 3 1 1 1 3 3 - 3

6 Gerda vd Meijden 3 1 0 2 2 2 - 4

7 Rinus Snellaars 2 0 1 1 1 1 - 3

8 Gokhan Bagci 3 0 1 2 1 1 - 5

9 Peter Poot 2 0 0 2 0 0 - 4

Programma voor de volgende ronde:

Vrij - Michael vd Stroom

Jan Christiaan Wahls - Peter Poot

Gokhan Bagci - Gerda vd Meijden

Rinus Snellaars - Joke vd Meijden

Jan Schreurs - Hanny de Vaal

Haagse Damkampioenschappen-2014; Derde Klasse 
 
In deze klasse ging de partij tussen Hanny de Vaal en Rinus Snellaars niet door want Hanny 

deed mee aan de halve finale van het Nederlands Kampioenschap Vrouwen KNDB 2014. Daar 

heeft ze een belangrijke rol gespeeld door een mooie remise te spelen met Iepie Poepjes. Iepie 

eindigde daardoor niet op de eerste plaats, maar op een gedeelde eerste plaats. De barrage, 

die ze toen met Jacqueline Schouten moest spelen verloor ze waardoor ze niet in de finale 

kwam. Hanny de Vaal en Rinus Snellaars hebben tot remise besloten. 

Joke van der Meijden en Gokhan Bagci speelden een leuke partij. Beide namen een enkele 

keer een voorpost in, maar ruilden deze dan zelf of van de ander weer weg. De schijven van 

Joke kwamen verspreid op het bord te staan en die van Gokhan stonden mooi bij elkaar zonder 

schijven op de achterste twee rijen. Hij dacht bij de 41e zet waarschijnlijk dat hij geen goede zet 

meer had, want hij gaf onnodig een schijf weg. Hij had echter compensatie omdat zijn schijven 

ver naar voren stonden waardoor de partij in remise eindigde. 

In de partij van Gerda van der Meijden en Jan Christiaan Wahls ontstond een soortgelijke 

situatie als bij Joke en Gokhan. Gerda had haar schijven uit elkaar staan en Jan Christiaan bij 

elkaar. Door het sterke centrum van Jan Christiaan had Gerda deze keer geen kans op remise, 

want een paar schijven waren niet meer goed te verdedigen. Daarmee haalde Jan Christiaan 

zijn eerste winstpartij binnen en heeft hij 3 uit 3 gehaald tegen de dames.  

Peter Poot liet in zijn partij tegen Michael van der Stroom al snel een gaatje vallen, waarvan 

Michael dankbaar gebruikt maakte en een schijf voor kwam. De overgebleven stand was zo 

ongunstig voor Peter dat er nog een schijf dreigde verloren te gaan, maar hij kon dat met 2 om 

1 recht zetten waardoor het 1 schijf bleef. Even later zag Peter een 3 om 3 naar dam voor 

Michael over het hoofd en verloor hij de partij. Met deze overwinning komt Michael alleen 

bovenaan te staan en heeft hij een vrije ronde de tijd om zich voor te bereiden op de volgende 

partijen tegen Jan Christiaan Wahls en Gokhan.  

Joke van der Meijden - Gokhan 

Bagci 

16-21? 

 

Zwart geeft een schijf, maar kan 

ook 23-28 spelen! Na 34-29, volgt 

27-31.  Wit kan nog wel 

vervolgen met: 37-32, 28x26; 25-

20, 15x33; 43-38, 21x43 en 

48x19 met remise. 

Gerda van der Meijden - Jan 
Christiaan Wahls  
 
43-38? 
 
 
 
 
Wit kan de schijf op 27 nog 

verdedigen met 37-31, 17-21; 48-42, 

21x32 en 42-38, maar blijft slechter 

staan dan zwart. 


