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Vierde ronde

Redactie: Haags Dam Comité

Minste verliespunten 

 

In deze fase van het toernooi komt het voor dat partijen nog moeten worden ingehaald of al vooruit gespeeld zijn en dat dammers een vrije ronde hebben 

gehad (tweede en derde klasse). Daarom is niet direct aan de stand te zien welke dammer er het best voor staat. In de nieuwsbrief zal daarom meer 

geschreven worden over wie de minste verliespunten hebben en daarmee de beste kansen hebben op de eerste plaats. 

Ook deze week worden partijen ingehaald en vooruitgespeeld. Bij De Hofstad Dammers zijn op donderdagavond weer partijen gespeeld. 

Als een partij niet is gespeeld en de spelers besloten hebben om de partij remise te geven is deze uitslag op toernooibase niet altijd te zien. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor de partij Hanny de Vaal - Rinus Snellaars. Deze is niet te zien als er gekeken wordt naar de uitslagen van de derde ronde. De uitslag is wel 

te zien als de mogelijkheid 'alle uitslagen' wordt gekozen. 



Uitslagen van 18 maart 2014

4 Soelinder Jagram - Edwin Torn 0 - 2

4 Radjinder Jharap - Pertap Malahe 2 - 0

4 Harry Zandvliet - Edwin de Jager 0 - 2

4 Bas Messemaker - Gerard de Groot 1 - 1

4 Jeroen Kos - Henk de Witt 0 - 2

3 Henk de Witt - Bas Messemaker 0 - 0

Stand Hoofdklasse 

1 Henk de Witt 4 3 0 1 6 6 - 2

2 Jeroen Kos 4 3 0 1 6 6 - 2

3 Bas Messemaker 4 2 1 1 5 5 - 3

4 Gerard de Groot 3 2 1 0 5 5 - 1

5 Edwin de Jager 4 2 1 1 5 5 - 3

6 Edwin Torn 3 2 0 1 4 4 - 2

7 Radjinder Jharap 4 1 1 2 3 3 - 5

8 Pertap Malahe 4 1 1 2 3 3 - 5

9 Soelinder Jagram 4 0 1 3 1 1 - 7

10 Harry Zandvliet 4 0 0 4 0 0 - 8

Programma voor de volgende ronde:

Henk de Witt - Soelinder Jagram

Gerard de Groot - Jeroen Kos

Edwin de Jager - Bas Messemaker

Pertap Malahe - Harry Zandvliet

Edwin Torn - Radjinder Jharap

Haagse Damkampioenschappen-2014; Hoofdklasse 
 
Henk de Witt was gelukkig weer beter en kon zijn partij weer spelen. Deze avond konden dus alle 
partijen van de vierde ronde worden gespeeld. 
Soelinder Jagram bouwde een goede stelling op tegen Edwin Torn, maar deed in een voor hem 
voordelige stand een afruil, die niet goed was. Edwin maakte daar dankbaar gebruik door een 
grote combinatie uit te voeren waarbij hij een schijf voor kwam (zie diagram). Soelinder speelde 
nog even door, maar kon er geen remise uit halen. 
Radjinder Jharap had in zijn partij tegen Pertap Malahe al snel een voordeeltje omdat Pertap op 
de 11e zet al achter een schijf liep wat niet goed was. Met een eenvoudige 2 om 2 en 2 om 1 
kwam Radjinder een schijf voor en dit voordeel gaf hij niet meer weg. Op de 30e zet maakte 
Pertap weer een foutje en dat kostte hem de partij (zie diagram). 
Harry Zandvliet bouwde in zijn partij tegen Edwin de Jager zijn centrum onvoldoende sterk op. 
Door een paar keer op het juiste moment af te ruilen kon Edwin voorkomen dat het centrum van 
Harry te sterk werd. Daarna werd het centrum omsingeld en moest Harry een schijf geven om 
tempi te krijgen. Dit was onvoldoende voor remise, want Edwin kon Harry weer vastzetten.  
In de partij tussen Bas Messemaker en Gerard de Groot verkreeg Gerard een sterk centrum en 
rechtervleugel, maar kon hij op zijn linkervleugel juist een stapje verder komen. Bas liep achter 
een schijf waarna Gerard een 2 om 3 nam. Daarna dreigde hij met dam en Bas moest de schijf 
teruggeven om deze dam te voorkomen. In het eindspel gaf Bas twee schijven om door te lopen 
naar dam, waarna tot remise werd besloten. 
Jeroen Kos had tot deze ronde alle partijen gewonnen, maar liep deze rond tegen Henk de Witt in 
een zetje. Op de 30e zet maakte Henk gebruik van een zwak punt in de verdediging van Jeroen. 
Door 4 schijven (eerst 2 toen 1 en 1 werd geslagen) te geven kon hij er 5 (eerst 2 toen 3) van 
Jeroen slaan. Dat voordeel gaf hij niet meer weg. Door Jeroen daarna vast te zetten won hij de 
partij.  
Henk was daardoor de enige speler zonder verliespunten, maar dat veranderde na de 
inhaalwedstrijd Henk de Witt - Bas Messemaker. Door de winst van Bas op Henk op donderdag 
werd de spanning binnen de Hoofdklasse weer verhoogd.  
 

Soelinder Jagram - Edwin Torn   
37-31?? 
 
 
Volgens Flits is de beste zet 39-33 
(stand +86 voor wit). Na 37-31 
volgt: 26x37; 42x31, 23-29; 34x23, 
12-17; 22x11, 16x7; 27x16, 7-11; 
16x7, 8-12; 7x18, 13x44; 40x49, 
19x26. 

Radjinder Jharap - Pertap Malahe 

10-15? 

 
 
 
 
Na 10-15 volgt 34-30, 25x34; 40x29, 

23x34; 27-22, 17x39; 26x17, 12x21; 

38-33, 39x28; 32x1 en zwart geeft op.  



Uitslagen van 18 maart 2014

4 Harold Jagram - Frans Teijn 0 - 2

4 Radjesh Lachman - Bas Baksoellah 0 - 2

4 Roy Bidesi - Jaap van Hal 1 - 1

4 Herman Vroom - Iwan Fung 1 - 1

Stand Promotieklasse

1 Piet Rozenboom 4 2 2 0 6 6 - 2

2 Frans Teijn 4 2 2 0 6 6 - 2

3 Jaap van Hal 4 1 3 0 5 5 - 3

4 Iwan Fung 4 1 3 0 5 5 - 3

5 Roy Bidesi 4 1 3 0 5 5 - 3

6 Herman Vroom 4 1 2 1 4 4 - 4

7 Radjesh Lachman 4 1 1 2 3 3 - 5

8 Bas Baksoellah 4 1 1 2 3 3 - 5

9 Harold Jagram 4 1 1 2 3 3 - 5

10 Sanjai Dhauntal 4 0 0 4 0 0 - 8

Programma voor de volgende ronde:

Iwan Fung - Sanjai Dhauntal

Jaap van Hal - Herman Vroom

Bas Baksoellah - Roy Bidesi

Frans Teijn - Radjesh Lachman

Piet Rozenboom - Harold Jagram

Haagse Damkampioenschappen-2014; Promotieklasse 
 

In deze klasse ging de partij tussen Harold Jagram en Frans Teijn op dinsdag niet door omdat 

Harold een dagje voor katheterisatie naar het ziekenhuis moest. De partij werd gespeeld op 

donderdagavond bij De Hofstad Dammers en werd door Frans gewonnen, omdat Harold te passief 

speelde. De partij tussen Sanjai Dhauntal en Piet Rozenboom (0-2) was al eerder vooruit gespeeld 

bij De Hofstad Dammers. 

Bas Baksoellah had na twee verloren partijen en een remise wat recht te zetten en dat deed hij 

tegen Radjesh Lachman. Radjesh hield geen rekening met een hielslag en dat werd hem fataal. Met 

een 4 om 3 combineerde Bas naar veld 41 en was een dam niet meer te voorkomen. Radjesh gaf 

direct daarna op. 

Roy Bidesi zette in zijn partij Jaap van Hal vast in de hekstelling, maar deze was met twee schijven 

op de lange lijn niet vast te houden. Met een 3 om 3 werd de hekstelling verbroken. Later in de partij 

konden beide spelers een soortgelijke afruil nemen. Roy nam hem eerder omdat hij niet op een zetje 

wilde blijven spelen. Daarna dacht Jaap dat hij niet op een plakker kon spelen, maar dat bleek 

achteraf (nu) onjuist. Zonder de plakker zat er een 2 om 2 in waardoor de partij gelijkwaardiger zou 

worden. Aan het einde van de partij moest Jaap even wachten met dam halen, want dan zou deze 

gelijk weer worden afgepakt met winst voor Roy. Door een andere zet te doen werd de partij remise.  

In de partij tussen Herman Vroom en Iwan Fung evenaarde Herman een record van dit toernooi, 

want hij verkreeg op de 23e zet 6 op een rij. Iwan kon hiervan geen gebruik maken. Wel gingen de 

schijven een voor een van de rij af en bleef er nog een op veld 33 staan. Deze schijf werd in het 

zetje van de 35e zet gebruikt. Na deze 4 om 4 van Herman werd op de 39e zet besloten tot remise. 

Dit is 1 zet eerder dan de benodigde 40 zetten, maar deze regel is eigenlijk alleen om te voorkomen 

dat er tot een salonremise wordt besloten. Dat was hier niet het geval.  

In deze klasse hebben alle spelers al verliespunten. Piet Rozenboom en Frans Teijn hebben er nog 

maar twee gevolgd door Harold Jagram, Roy Bidesi, Iwan Fung en Jaap van Hal. Het blijft dus nog 

spannend. 

Roy Bidesi - Jaap van Hal  
Zwart overweegt 18-22 en 

plakken met 22-28 na 34-29 ! 

 
 
Zwart denkt dat na 18-22; 34-29, 

22-28; 29x18, 28x48 wit de 

zwarte dam na veld 30 kan 

brengen met een slag naar veld 

11. Dit kan echter niet omdat de 

schijf op 34 weg is. 

Herman Vroom - Iwan Fung 
18-23? 
 
 
 
 
 
26-21, 27x16, 33-29, 24x33; 34-30, 

25x34; 44-39, 33x44; 49x27. 



Uitslagen van 18 maart 2014

4 Hans van de Vijver - Moen Lachman 1 - 1

4 Arie van Diggele - Oedebhaan Dihal 2 - 0

4 Hedwig Callender - Rafindrepersad Dihal 1 - 1

4 Victor Foss - Ratan Ganeshie 2 - 0

4 Ben Hoogland - Jeremy Pauwels 1 - 1

Stand Eerste Klasse 

1 Oedebhaan Dihal 4 3 0 1 6 6 - 2

2 Ben Hoogland 4 2 2 0 6 6 - 2

3 Arie van Diggele 4 1 3 0 5 5 - 3

4 Victor Foss 4 1 2 1 4 4 - 4

5 Hedwig Callender 4 1 2 1 4 4 - 4

6 Jeremy Pauwels 4 0 4 0 4 4 - 4

7 Hans van de Vijver 4 1 1 2 3 3 - 5

8 Ratan Ganeshie 4 1 1 2 3 3 - 5

9 Moen Lachman 4 1 1 2 3 3 - 5

10 Rafindrepersad Dihal 4 0 2 2 2 2 - 6

Programma voor de volgende ronde:

Jeremy Pauwels - Hans van de Vijver

Ratan Ganeshie - Ben Hoogland

Rafindrepersad Dihal - Victor Foss

Oedebhaan Dihal - Hedwig Callender

Moen Lachman - Arie van Diggele

Haagse Damkampioenschappen-2014; Eerste Klasse 
In de partij tussen Hans van de Vijver en Moen Lachman had Hans lange tijd een goed centrum 
totdat hij de schijf op 28 zelf gebruikte voor een 2 om 2. Daarna had Hans een paar ongunstige 
schijven op zijn linkervleugel, maar kon hij het centrum weer opnieuw opbouwen. Moen stond iets 
verder naar achteren (Hans had al geen schijven meer op de achterste rij), had een v in het 
centrum opgebouwd zodat hij eventueel wel naar links en rechts, maar niet naar het midden kon 
afruilen. Wel kon hij zijn centrum versterken. In het eindspel nam Moen een dure combinatie naar 
dam. Hij kon echter al geen overmacht meer creëren en kon met zijn dam en twee schijven de 5 
schijven van Hans niet tegenhouden waardoor uiteindelijk een 3 om 3 overbleef met remise als 
gevolg. 
Arie van Diggele voerde de spanning in deze klasse verder op door te winnen van Oedebhaan 
Dihal, die tot deze ronde alle partijen won. De partij ging lange tijd gelijk op totdat Arie de kans 
pakte om Oedebhaan vast te zetten. Oedebhaan gaf een schijf weg, maar had ook een dure 
doorbraak kunnen nemen (zie diagram). Arie behield zijn voorsprong en won de partij.  
In de partij tussen Hedwig Callender tegen Rafindrepersad Dihal kwam Hedwig met een paar 
schijven ver naar voren te staan (5e en 6e rij), maar koos er voor om dit zelf met een 3 om 3 af te 
breken. Met een 2 om 2 had hij de positie kunnen behouden, maar had er niet echt voordeel in 
gezeten (zie diagram). Rafindrepersad kwam daarna wel wat voordeliger te staan, maar er zat 
onvoldoende in om de partij te winnen. Door deze remise haalde Rafindrepersad zijn tweede punt 
binnen. 
Victor Foss en Ratan Ganeshie speelden een gelijk opgaande partij. Geen van beide spelers 
verkreeg in de opening en middenspel voordeel. Ratan kreeg wel een slechte rechtervleugel, 
maar de schijf, die daar nog stond, had een mooie positie. Hoe Victor Foss uiteindelijk gewonnen 
heeft kunnen we niet zien op toernooibase, want beide heren maakten fouten in de notatie bij de 
44e zet.  
Zoals we inmiddels weten speelt Jeremy met de bedoeling om niet te verliezen. Nu spelen de 
meeste dammers daar wel om, maar Jeremy heeft tot nu toe remise gespeeld. Deze ronde moest 
Jeremy tegen Ben Hoogland en dat is niet de makkelijkste tegenstander binnen deze klasse. Wie 
trouwens wel? Als je de partij bekijkt dan lijkt het er op dat beide spelers op remise speelden, 
want elk initiatief werd weggeruild.  

Hedwig Callender - Rafindrepersad 

Dihal 

Wit speelt 39-33, wat doet zwart?  

 

 

Dit is het moment dan zwart kan 

kiezen tussen een 2 om 2 of een 3 om 

3: 10-14; 33x24 en 14-20 of 10-14; 

33x24, 23-28; 37x28 en 14-20. 

Arie van Diggele -  Oedebhaan 

Dihal  

Zwart speelt 24-29, maar kan 

doorbreken als wit de 2 om 2 niet 

pakt. 
 
14-20; 25x14, 19x10; 28x19 !, 16-

21; 27x16, 18-23; 19x28, 13-18; 

30x19, 8-13; 19x17, 11x44. De 

partij blijft voor zwart moeilijk. 



Uitslagen van 18 maart 2014

4 vrij - John Kolstee

4 Nel Lindhout - Alex Kruyshoop 1 - 1

4 Berke Yigitturk - Radjin Chandarsing 2 - 0

4 Nerin Bisseswar - Biswanand Rambaran 1 - 1

4 Ron de Vaal - Jaap Vermeer 2 - 0

5 B. Rambaran - Ron de Vaal 0 - 0

Stand Tweede Klasse

1 Biswanand Rambaran 6 3 3 0 9 9 - 3

2 Berke Yigitturk 4 2 2 0 6 6 - 2

3 Nerin Bisseswar 3 2 1 0 5 5 - 1

4 Radjin Chandarsing 4 1 2 1 4 4 - 4

5 John Kolstee 3 1 1 1 3 3 - 3

6 Ron de Vaal 4 1 1 2 3 3 - 5

7 Nel Lindhout 4 0 3 1 3 3 - 5

8 Alex Kruyshoop 3 0 2 1 2 2 - 4

9 Jaap Vermeer 5 0 1 4 1 1 - 9

Programma voor de volgende ronde:

Jaap Vermeer - vrij

Radjin Chandarsing - Nerin Bisseswar

Alex Kruyshoop - Berke Yigitturk

John Kolstee - Nel Lindhout

partij blijft voor zwart moeilijk. 

Haagse Damkampioenschappen-2014; Tweede Klasse 
In de Tweede Klasse was deze ronde John Kolstee vrij. 
Nel Lindhout moest de degens kruisen met Alex Kruyshoop. De partij ging tot het eindspel gelijk 
op. Zoals Alex op toernooibase stelt: "Uiteraard was 52. .. 21-26 beter, maar beide spelers leden aan 
acute damblindheid, maar de plakker met 28-22 kan dus niet. Gelukkig voor zwart profiteert wit niet en 
werd verkeerd naar dam geplakt". Bij 21-26 had Nel namelijk geen goede zet meer gehad. Alex 

offerde eerst een schijf om daarna 21-26 te spelen, maar gaf Nel daardoor de gelegenheid om te 
plakken. Nel plakte verkeerd waardoor het remise werd. Alex gaf de winst dus uit handen, maar 
had geluk dat het geen verlies werd. 
In de partij tussen Berke Yigitturk en Radjin Chandarsing liet Radjin schijfwinst liggen op de 20e 
zet (zie toernooibase). Berke speelde een goede partij en won op een mooie manier. Met deze 
overwinning krijgt Berke een goede kans op de eerste plaats, want alleen Nerin Bisseswar heeft 
een verliespunt minder en ze moeten nog tegen elkaar spelen (laatste ronde). 
Nerin Bisseswar en Biswanand Rambaran gingen er blijkbaar eens goed voor zitten, want de partij 
werd een lange zit. Het ging gelijk op totdat Biswanand gedwongen werd om achter een schijf te 
lopen. In plaats van een afruil te nemen koos Biswanand voor doorlopen naar dam ten koste van 
een schijf. De combinatie die volgde leidde tot een gelijkwaardige stand. Beide hadden een dam 
en 4 schijven, maar Nerin kon meerdere dammen halen. Na circa 20 zetten, op de 67e zet, werd 
tot remise besloten. 
Ron de Vaal bouwde in zijn partij tegen Jaap Vermeer een klein voordeel op. In een 6 om 6 stand 
konden beide spelers ten koste van een schijf doorbreken naar dam. Even later maakte Jaap een 
fout door met de dam achter een schijf te lopen. Ron kon door zijn dam te offeren de dam pakken 
van Jaap, maar zelf daarna twee dammen halen. Jaap gaf daarom gelijk op.  
Jaap kan nu twee ronden rust nemen (1 vrij en 1 al vooruit gespeeld) om daarna toe te slaan en 
misschien nog op 7 punten te eindigen. 
Op donderdagavond werd de partij uit de vijfde ronde tussen Biswanand Rambaran en Ron de 

Vaal vooruit gespeeld. Ron speelde goed, maar liep in het eindspel in een damzetje. Biswanand 

speelde het goed uit en heeft nu een voorsprong, die anderen eerst nog maar moeten inhalen. 

  

 Nerin Bisseswar - Biswanand 

Rambaran 
Na 24-30 speelt wit 22-18? 

 
 
 

 

In de partij volgt 30x39; 18x20, 

39-44; 28-22, 17x39; 38-33, 

39x28; 32x5, 21x41; 5x46. 

Biswanand Rambaran - Ron de Vaal   
23-29? 
 
 
 
Wit haalt dam na 23-29; 22-18, 13x22; 

28x17, 21x12; 35-30, 24x35; 33x2.  

6-11 is niet goed vanwege 37-31, 

26x37; 32x41, 23x32; 38x27, 21x32; 

22-18, 13x22; 33-29, 24x33; 43-38. 



Uitslagen van 18 maart 2014

Vrij - Michael vd Stroom

4 Jan Christiaan Wahls - Peter Poot 2 - 0

4 Gokhan Bagci - Gerda vd Meijden 2 - 0

4 Rinus Snellaars - Joke vd Meijden 2 - 0

4 Jan Schreurs - Hanny de Vaal 0 - 2

Stand Derde Klasse 

1 Hanny de Vaal 4 2 2 0 6 6 - 2

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

3 Jan Christiaan Wahls 4 2 1 1 5 5 - 3

4 Jan Schreurs 3 2 0 1 4 4 - 2

5 Joke vd Meijden 4 1 2 1 4 4 - 4

6 Rinus Snellaars 3 1 1 1 3 3 - 3

7 Gokhan Bagci 4 1 1 2 3 3 - 5

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

9 Peter Poot 3 0 0 3 0 0 - 6

Programma voor de volgende ronde:

Hanny de Vaal - Vrij

Joke vd Meijden - Jan Schreurs

Gerda vd Meijden - Rinus Snellaars

Peter Poot - Gokhan Bagci

Michael vd Stroom - Jan Christiaan Wahls

Haagse Damkampioenschappen-2014; Derde Klasse 
 
In deze klasse gingen alle partijen door. Deze keer was remise blijkbaar niet voldoende, want bij 

elke partij was er een winnaar. Michael van der Stroom was deze ronde vrij waardoor Hanny de 

Vaal kans zag om hem te passeren. Hanny heeft nu echter 1 partij meer gespeeld. 

Jan Christiaan Wahls speelde tegen Peter Poot, die zijn stelling slecht opbouwde, want Peter 

had bij de 20e zet helemaal geen driepootjes en had nog maar een goede zet. Met deze afruil 

kwam wel een van zijn schijven ver naar voren te staan. Blijkbaar zag Peter de schijf verloren 

gaan, want in een 14 om 14 gaf hij op.  

Gokhan Bagci en Gerda van der Meijden speelde een gelijkwaardige partij tot de 24e zet, want 

vanaf die zet hebben ze beiden niet met genoteerd. Gokhan kon zijn eerste overwinning 

behalen waardoor hij Gerda op de ranglijst passeerde. 

Rinus Snellaars speelde tegen Joke van der Meijden, die vanaf het middenspel haar 

linkervleugel verwaarloosde. Rinus kon op 44e met een afruil de weg vrij maken naar dam, 

maar deed dit niet (zie diagram). Hij liep achter een schijf van Joke waardoor zij de mogelijkheid 

kreeg om na een afruil ook door te lopen naar dam. Ze liet echter de schijf staan waardoor 

Rinus de mogelijkheid kreeg om deze schijf ten koste van zijn dam weg te slaan. Daarna haalde 

Rinus weer dam en won de partij.  

Jan Schreurs speelde aanvallend tegen Hanny de Vaal. Hij rukte goed op in het midden, maar 

Hanny kon de stand toch een beetje afbreken. In diagramstand ruilt Jan Schreurs met 34-29 af 

en kan Hanny dam halen. Zij ziet het niet, maar na de ruil 20-24 en de zet 43-38 doet ze het 

zetje wel, maar direct en naar veld 36. Jan gaat dan met de schijf op 45 lopen in plaats van zo 

snel mogelijk ook naar dam te lopen waardoor hij uiteindelijk geen kans meer krijgt om dam te 

halen en de partij verliest.  

Rinus Snellaars - Joke van der 

Meijden 
30-25 ? 
 
 
 
 
 
Na 29-24, 20x29; 23x34 heeft wit 
de weg vrij om door te lopen naar 
dam. 

Jan Schreurs - Hanny de Vaal  
34-29? 
 
 
 
 
Zwart ziet het niet, maar kan na 34-

29, 23x34; 40x29 dam halen met de 

volgende combinatie: 19-23; 28x10, 

15x4; 25x21 en 16x49. 


