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Noteren met een tablet 

 

In de vijfde ronde werd een partij genoteerd met behulp van een tablet. Berke Yigitturk gebruikte een tablet bij zijn partij tegen Alex Kruyshoop. 

Dit heb ik al eerder meegemaakt tijdens het toernooi van Heerhugowaard. Het is zelfs voor iemand, die nog nooit met een tablet heeft gewerkt, makkelijk om 

een partij te noteren. Het gaf tijdens dit toernooi echter nog wel een probleem als er een onreglementaire zet werd gedaan.  Dan kon de tablet dit niet 

verwerken. Of dit nog steeds het geval is, weet ik niet. Het was wel leuk dat dammers, die gewoon thuis zaten, de partij live konden volgen. Het is dus 

enerzijds handig om te noteren met een tablet en anderzijds leuk voor andere dammers om het live te volgen.  



Uitslagen van 25 maart 2014

5 Henk de Witt - Soelinder Jagram 2 - 0

5 Gerard de Groot - Jeroen Kos 0 - 2

5 Edwin de Jager - Bas Messemaker 0 - 2

5 Pertap Malahe - Harry Zandvliet 1 - 1

5 Edwin Torn - Radjinder Jharap 0 - 2

Stand Hoofdklasse 

1 Henk de Witt 5 4 0 1 8 8 - 2

2 Jeroen Kos 5 4 0 1 8 8 - 2

3 Bas Messemaker 5 3 1 1 7 7 - 3

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

5 Edwin de Jager 5 2 1 2 5 5 - 5

6 Radjinder Jharap 5 2 1 2 5 5 - 5

7 Edwin Torn 4 2 0 2 4 4 - 4

8 Pertap Malahe 5 1 2 2 4 4 - 6

9 Harry Zandvliet 5 0 1 4 1 1 - 9

10 Soelinder Jagram 5 0 1 4 1 1 - 9

Programma voor de volgende ronde:

Soelinder Jagram - Radjinder Jharap

Harry Zandvliet - Edwin Torn

Bas Messemaker - Pertap Malahe

Jeroen Kos - Edwin de Jager

Henk de Witt - Gerard de Groot

Haagse Damkampioenschappen-2014; Hoofdklasse 
De partij tussen Henk de Witt en Soelinder Jagram ging lange tijd gelijk op. Het kwam op het 
laatste tempo aan. Henk moest een tempo nemen dat hij liever niet nam. Dat pakte uiteindelijk 
goed voor hem uit. Soelinder moest een combinatie nemen (5 om5), die goed was voor remise, 
maar het liep anders, want Soelinder haalde op de verkeerde plek dam (zie diagram). 
Gerard de Groot en Jeroen Kos speelden de langste partij van de avond. Beide verspreiden hun 
schijven over het gehele bord. Wel kreeg Jeroen een vreemd blok op zijn rechtervleugel, maar dat 
maakte de stand niet slechter voor hem. Door zijn schijven op de juiste plaats te zetten (zie 
diagram na de afruil) kon hij licht voordeel verkrijgen. Gerard hielp daarna een handje door de 
mogelijkheid om een schijf op 28 te krijgen niet benutte. Hij moest daardoor twee schijven aan de 
verkeerde kant geven om door te breken naar dam. Hierdoor ontstond een 5 om 3 in het voordeel 
van Jeroen, wat later omgezet werd in een winnende 4 om 2.  
De partij tussen Edwin de Jager en Bas Messemaker werd op donderdagavond bij De Hofstad 
Dammers gespeeld. Bas doet het goed op het Eeldepad, want na de winst op Henk de Witt volgde 
de winst op Edwin waardoor Bas nog maar 1 puntje achterstand heeft op de koplopers. 
Pertap Malahe heeft tot nu toe een paar punten laten liggen en moest dus nu tegen Harry 
Zandvliet wat goed maken. Daartegenover had Harry nog geen punt gehaald en wilde hij dat nu 
wel weer eens doen. Pertap ging met zijn schijven weer naar links en rechts en verwaarloosde zijn 
centrum. Tenminste, daar leek het op. Harry bouwde een lichte voorsprong op, maar vergat deze 
te handhaven. In plaats van voor de aanval te kiezen nam hij verdedigende zetten door op de 39e 
zet met de schijf op veld 2 te gaan lopen. Beter was op dat moment 23-29. Hierdoor had Pertap 
de sterke stelling niet kunnen innemen, dat nu tot remise leidde op de 40e zet. 
In de partij van Edwin Torn met Radjinder Jharap ontstond de vraag wie nu wie vastzette op de 
rechtervleugel van Edwin. Het lijkt erop dat Edwin werd vastgezet, want aan zijn kant werden 
meer schijven geblokkeerd. Edwin had echter een eenvoudige 1 om 1 om hieruit te komen. Later 
in de partij loopt Radjinder achter een schijf van Edwin, maar kiest Edwin er voor om niet te 
sluiten, maar om te gaan ruilen. Misschien dacht hij dat hij later de verloren schijf weer kon 
terugwinnen, maar dat bleek niet mogelijk. Later in de partij werd Edwin gedwongen om nog een 
schijf te geven (anders verloor hij er 2) waardoor de partij verloren ging.  

Henk de Witt - Soelinder Jagram  
41-47?? 
 
 
 
 
41-47; 28-23, 19x28; 30-24, 47x20; 
34-30, 25x34; 43-39, 34x43; 48x32, 
15-20; 32-28, 20-25; 48-43 en wit 
wint. 

Jeroen Kos - Gerard de Groot 

Zwart neemt een (grote) afruil om 

schijfverlies te voorkomen. 

 
 
29-33; 39x28 !! (na 38x29 volgt 27-32 

naar veld 44), 22x33; 31x22, 17x28; 

38x29, 28-32; 37x28, 16-21; 26x17, 

11x24 en zwart heeft een mooie schijf 

op veld 24..  



Uitslagen van 25 maart 2014

5 Iwan Fung - Sanjai Dhauntal 2 - 0

5 Jaap van Hal - Herman Vroom 1 - 1

5 Bas Baksoellah - Roy Bidesi 1 - 1

5 Frans Teijn - Radjesh Lachman 2 - 0

5 Piet Rozenboom - Harold Jagram 1 - 1

Stand Promotieklasse

1 Frans Teijn 5 3 2 0 8 8 - 2

2 Piet Rozenboom 5 2 3 0 7 7 - 3

3 Iwan Fung 5 2 3 0 7 7 - 3

4 Jaap van Hal 5 1 4 0 6 6 - 4

5 Roy Bidesi 5 1 4 0 6 6 - 4

6 Herman Vroom 5 1 3 1 5 5 - 5

7 Harold Jagram 5 1 2 2 4 4 - 6

8 Bas Baksoellah 5 1 2 2 4 4 - 6

9 Radjesh Lachman 5 1 1 3 3 3 - 7

10 Sanjai Dhauntal 5 0 0 5 0 0 - 10

Programma voor de volgende ronde:

Sanjai Dhauntal - Harold Jagram

Radjesh Lachman - Piet Rozenboom

Roy Bidesi - Frans Teijn

Herman Vroom - Bas Baksoellah

Iwan Fung - Jaap van Hal

Haagse Damkampioenschappen-2014; Promotieklasse 
 

In deze klasse gingen alle partijen door. 

In de partij tussen Iwan Fung en Sanjai Dhauntal gaf Sanjai te veel ruimte aan Iwan. Iwan rukte 

goed op in het centrum en kon drie schijven op de vijfde rij krijgen en een randschijf op de zesde rij. 

Sanjai kwam niet verder dan twee schijven op de vierde rij. Sanjai werd in het eindspel tot een paar 

zetten gedwongen waarna Iwan met een eenvoudige 2 om 2 Sanjai aan 1 kant vastzette en aan de 

andere kant in oppositie. Sanjai kon alleen nog maar een hand geven. 

Jaap van Hal werd in zijn partij tegen Herman Vroom in de hekstelling genomen (net als tegen 

Bidesi), maar kon hier ook gemakkelijk uit deze stelling komen. De schijven werden wel wat uit 

elkaar gegooid, maar dat gaf juist weer de gelegenheid om op de linkervleugel een aanval op te 

bouwen. Op de 30e zet had geen van beide spelers meer een schijf op de achterste rij. Jaap 

bouwde zijn stand zodanig op dat Herman hem niet vast kon zetten, vanwege mogelijke 

combinaties.  

Er werd in het begin van de partij van Bas Baksoellah en Roy Bidesi aan beide kanten naar 

achteren geruild. Er werd niet echt voordeel verkregen en zelfs de grote combinatie, die Roy 

uitvoerde nadat Bas achter een schijf liep, leverde geen winst op (zie diagram). De schijf van Roy, 

die dreigde tussen andere schijven te lopen, werd eenvoudig weggeruild: remise. 

Frans Teijn kon in zijn partij tegen Radjesh Lachman door middel van een ruil om de schijf van 

Radjesh op veld 27 lopen. Frans dreigde even later om deze schijf met een 2 om 1 te pakken, maar 

daar had Radjesh een goed antwoord op. Radjesh nam echter geen dubbele afruil om de schijf te 

verdedigen, maar een enkele. Als gevolg daarvan kon Frans zijn aanval voortzetten met als 

resultaat een schijf winst na 10 zetten. Weer 10 zetten later pakte Frans een 5 om 5 om daarna op 

de linkervleugel door te breken naar dam en de partij te winnen. 

Piet Rozenboom en Harold Jagram sloegen de opening over, want na 13 zetten hadden beide 

spelers nog 13 schijven op het bord. Van die 13 schijven had Harold er nog 10 op de twee achterste 

rijen. In het eindspel kwam Piet steeds beter te staan, maar vergat hier gebruik te maken. Piet 

speelde te vroeg op zijn rechtervleugel (42e zet) waardoor het remise werd. 

Jaap van Hal - Herman Vroom  
Wit ruilt af of combineert naar 
dam. 
 
 
22-17, 11x22; 28x17, 12x21 en 
31-26. Na 22-17, 12x21 volgt: 35-
30, 24x35; 34-30, 35x24; 28-23, 
19x39; 38-33, 39x28; 32x5, 21x41; 
36x47 en zwart behoudt licht 
voordeel. 

Bas Baksoellah - Roy Bidesi 
34-30? 
 
 
 
 
 
 
13-18, 30x19, 18-23, 29x7; 8-12, 

7x18; 9-13, 18x9; 3x34. Wit ruilt 

daarna gelijk af met 44-39 waardoor 

de partij in remise eindigt. 



Uitslagen van 25 maart 2014

5 Jeremy Pauwels - Hans van de Vijver 2 - 0

5 Ratan Ganeshie - Ben Hoogland 2 - 0

5 Rafindrepersad Dihal - Victor Foss 0 - 2

5 Oedebhaan Dihal - Hedwig Callender

5 Moen Lachman - Arie van Diggele 0 - 2

6 Ben Hoogland - Rafindrepersad Dihal 2 - 0

Stand Eerste Klasse 

1 Ben Hoogland 6 3 2 1 8 8 - 4

2 Arie van Diggele 5 2 3 0 7 7 - 3

3 Oedebhaan Dihal 4 3 0 1 6 6 - 2

4 Victor Foss 5 2 2 1 6 6 - 4

5 Jeremy Pauwels 5 1 4 0 6 6 - 4

6 Ratan Ganeshie 5 2 1 2 5 5 - 5

7 Hedwig Callender 4 1 2 1 4 4 - 4

8 Hans van de Vijver 5 1 1 3 3 3 - 7

9 Moen Lachman 5 1 1 3 3 3 - 7

10 Rafindrepersad Dihal 6 0 2 4 2 2 - ##

Programma voor de volgende ronde:

Hans van de Vijver - Arie van Diggele

Hedwig Callender - Moen Lachman

Victor Foss - Oedebhaan Dihal

Jeremy Pauwels - Ratan Ganeshie

Haagse Damkampioenschappen-2014; Eerste Klasse 
 
Als er gewed had kunnen worden dan zou iedereen inzetten op een remise tussen Jeremy 
Pauwels en Hans van de Vijver. In dat geval zou een ieder hebben verloren, want het zou anders 
lopen. Jeremy ging voor de overwinning en dat bleek er ook in te zitten. Jeremy bouwde een goed 
centrum op, maar besloot dit af te breken door naar rechts af te ruilen. Waarschijnlijk was het 
beter geweest om het centrum te versterken, want nu kwam Jeremy toch lichtjes in de problemen. 
Hans kon een verre voorpost innemen, maar die werd uiteindelijk gedwongen geruild. Daarna ging 
Jeremy in de aanval en vergat Hans een de schijf op 20 in veiligheid te brengen. Hij gaf daarmee 
Jeremy de kans om deze schijf te winnen. 20-25 mocht op het laatst niet meer vanwege een 
plakker naar dam. Daarna hoefde Jeremy nog geeneens dam te halen om de partij te winnen. 
Op het moment dat dit geschreven wordt is het niet mogelijk om de partij tussen Ratan Ganeshie 
en Ben Hoogland te bekijken. Er wordt gezegd dat het verlies van Ben niet nodig was en dat hij 
zelfs op het laatst nog remise kon halen. Dat kan nu dus niet worden bekeken. 
Rafindrepersad Dihal speelde in de opening goed, maar kwam daarna toch langzamerhand 
moeilijker te staan. In de diagramstand speelt Rafindrepersad 38-33, dat een te groot gat gaat 
vormen. Victor pakt de combinatie en wint twee schijven. Rafindrepersad had in de diagramstand 
een 3 om 3 kunnen spelen door 34-29, 24x22; 46-41, 25x34 en 40x27, maar komt dan niet beter 
te staan omdat hij op zijn linkervleugel vast staat. Na het zetje werd nog even doorgespeeld, maar 
dat veranderde niets aan de uitslag: winst voor Victor. 
Moen Lachman speelde ook lange tijd goed tegen Arie van Diggele, maar zette zichzelf vast waar 
hij een 2 om 2 had kunnen laten doorgaan. Arie hield deze opsluiting niet vast, maar kon met een 
3 om 3 er voor zorgen dat Moen een overbelaste linkervleugel kreeg. Later nam Moen zelf de 2 
om 2, die hij zelf niet toeliet en gaf daardoor Arie meer ruimte. Even later liep Moen in hetzelfde 
damzetje als Jaap van Hal, maar deze was wel verliesgevend. Uiteindelijk kon Arie met twee 
dammen twee schijven van Moen tegenhouden en de partij winnen.  
Op donderdagavond werd de partij tussen Ben Hoogland en Rafindrepersad Dihal vooruit 
gespeeld. Toen Ben dreigde om dam te halen moest Rafindrepersad Dihal een schijf geven om dit 
te voorkomen. Het mocht niet baten, want de punten gingen toch naar Ben. 

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. 

Rafindrepersad Dihal - Victor Foss  
38-32 ? 
 
 
 
Zwart wint twee schijven na: 
23-29; 34x23, 25x34; 40x29, 20-25; 
29x20, 25-30; 14x25, 23x14, 9x36. 



Uitslagen van 25 maart 2014

5 Jaap Vermeer - vrij

5 B. Rambaran - Ron de Vaal 2 - 0

5 Radjin Chandarsing - Nerin Bisseswar 0 - 2

5 Alex Kruyshoop - Berke Yigitturk 0 - 2

5 John Kolstee - Nel Lindhout 0 - 2

Stand Tweede Klasse

1 Biswanand Rambaran 6 3 3 0 9 9 - 3

2 Berke Yigitturk 5 3 2 0 8 8 - 2

3 Nerin Bisseswar 4 3 1 0 7 7 - 1

4 Nel Lindhout 5 1 3 1 5 5 - 5

5 Radjin Chandarsing 5 1 2 2 4 4 - 6

6 John Kolstee 4 1 1 2 3 3 - 5

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

8 Alex Kruyshoop 4 0 2 2 2 2 - 6

9 Jaap Vermeer 5 0 1 4 1 1 - 9

Programma voor de volgende ronde:

vrij - Nel Lindhout

Berke Yigitturk - John Kolstee

Nerin Bisseswar - Alex Kruyshoop

Ron de Vaal - Radjin Chandarsing

Haagse Damkampioenschappen-2014; Tweede Klasse 
In de Tweede Klasse was deze ronde John Kolstee vrij. 
Biswanand Rambaran had zijn partij tegen Ron de Vaal al bij De Hofstad Dammers voor 
uitgespeeld. Biswanand won zijn partij dankzij een damzetje dat vorige week in het verslag heeft 
gestaan.  
Radjin Chandarsing mocht deze ronde spelen tegen de tweede klasse met de minste 
verliespunten, namelijk Nerin Bisseswar. Het leek erop dat Nerin even last had van damblindheid, 
want hij liep in een eenvoudige 1 om 2 en kwam dus onnodig een schijf achter. Radjin maakte 
echter te slecht gebruik van de schijf voorsprong. Zijn schijven kwamen te veel los van elkaar te 
staan. Beide spelers hielden met 1 schijf 2 schijven van de tegenstander vast dus compenseerde 
dat elkaar. Nerin maakte goed gebruik van de 'losse' schijven van Radjin door met een combinatie 
door te breken naar dam (zie diagram) en de partij te winnen. 
Alex Kruyshoop liet zich in de partij tegen Berke Yigitturk verleiden om op het kerkhof te gaan 
staan. Berke had inmiddels al zijn schijven van de achterste rij afgespeeld en stond zodanig dat 
Alex niet op zijn linkervleugel kon afruilen. In een stand die al verloren leek gaf Alex een schijf weg 
en liep even later in een combinatie met doorbraak (zie diagram). Alex kon de schijf teruggooien en 
kwam daardoor weer op 1 schijf achterstand te staan. Hij vergat echter deze weg te ruilen (of wilde 
hij de schijf winnen?) waardoor Berke nog meer voordeel behaalde en daardoor de partij won. 
Berke blijft daarmee Nerin op verliespunten goed volgen. De volgende ronde kan Berke Biswanand 
passeren op de ranglijst, want die partij van Biswanand is ook vooruit gespeeld. 
John Kolstee kwam in zijn partij tegen Nel Lindhout in het middenspel ver naar achteren te staan. 
Tenminste zo leek het, want als je de tempi telde dan stond hij gelijk met Nel. Even later dacht Nel 
waarschijnlijk dat ze een 2 om 2 kon toelaten, maar vergiste zich daarin. Na deze 2 om 2 deed 
John nog een 2 om 2 en kon toen vrij doorlopen. Nel bouwde een vangstelling op en John liep 
daarin. John had even moeten wachten met het dam halen, want op beide plaatsen was het niet 
mogelijk.  De plek waar hij dam haalde was ook niet de beste plek, want Nel pakte de dam af en 
liep zelf door naar dam. Zo werd een verloren partij toch een gewonnen partij en heeft Nel nu 5 
punten uit 5 partijen.  

Radjin Chandarsing - Nerin 

Bisseswar 
42-38? 

 
 
 

 
In de partij volgt 34-40; 35x44, 18-

23; 28x19, 21-27; 31x22, 17x50. 

Alex Kruyshoop - Berke Yigitturk   
34-29? 
 
 
 
 
 
Zwart breekt door naar dam na 23x34; 

30x39, 24-29; 33x24, 19x30; 25x34, 

18-22; 27x7, 8-12; 7x18, 13x44. 



Uitslagen van 25 maart 2014

Hanny de Vaal - Vrij

5 Joke vd Meijden - Jan Schreurs 2 - 0

5 Gerda vd Meijden - Rinus Snellaars 0 - 2

5 Peter Poot - Gokhan Bagci 0 - 2

5 Michael vd Stroom - Jan Christiaan Wahls 1 - 1

Stand Derde Klasse 

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

2 Michael vd Stroom 4 2 2 0 6 6 - 2

3 Joke vd Meijden 5 2 2 1 6 6 - 4

4 Jan Christiaan Wahls 5 2 2 1 6 6 - 4

5 Rinus Snellaars 4 2 1 1 5 5 - 3

6 Gokhan Bagci 5 2 1 2 5 5 - 5

7 Jan Schreurs 4 2 0 2 4 4 - 4

8 Gerda vd Meijden 5 1 0 4 2 2 - 8

9 Peter Poot 4 0 0 4 0 0 - 8

Programma voor de volgende ronde:

Vrij - Jan Christiaan Wahls

Gokhan Bagci - Michael vd Stroom

Rinus Snellaars - Peter Poot

Jan Schreurs - Gerda vd Meijden

Hanny de Vaal - Joke vd Meijden

Haagse Damkampioenschappen-2014; Derde Klasse 
In deze klasse gingen weer alle partijen door. In deze ronde moesten voor het eerste twee 

jeugddammers tegen elkaar spelen. Michael speelde tegen Jan Christiaan Wahls. Hanny de 

Vaal kon op de achtergrond kijken wat haar achtervolgers deden, want ze had een vrije avond. 

Joke van der Meijden speelt een goed toernooi en bevestigde dit door deze ronde van Jan 
Schreurs te winnen. Joke liet zich niet verleiden tot het naar achteren ruilen van schijven, maar 
liet het bord redelijk volstaan. Dat werd beloond door een verkeerde centrum zet van Jan (zie 
diagram). Met het zetje wint Joke een schijf en kan daarna nog een schijf verschalken. Even 
later neemt ze een mooie plakker naar dam waardoor ze de partij won.  
Gerda van der Meijden opende de partij tegen Rinus Snellaars verkeerd. Rinus liep achter een 

schijf van Gerda. Gerda liep toen weg met een andere schijf waardoor ze te ver naar voren 

kwam te staan. Sluiten was beter geweest. Even later verloor ze mede daardoor een schijf. Later 

in de partij kon Rinus Gerda vastzetten en combineerde hij naar de winst. 

In de partij tussen Peter Poot en Gokhan Bagci nam Gokhan in de opening een verkeerde 2 om 

2. Hierdoor kon Peter een eenvoudige 2 om 1 spelen en daarmee hopen op zijn eerste punt. 

Gokhan ging daarna echter in de aanval en kon ver naar voren doorlopen. Wel leek het erop dat 

hij zijn rechtervleugel verkeerd opbouwde (zie diagram). Peter had hem aan die kant vast 

kunnen zetten, maar dacht waarschijnlijk dat hij een 2 om 2 kon spelen of een 1 om 1. Daarbij 

vergat hij echter dat hij geen schijf op de achterste rij had staan waardoor Gokhan eenvoudig 

naar dam kon slaan. Peter gaf toen gelijk op.  
Michael bouwde in zijn partij tegen Jan Christiaan een sterk centrum op, maar liet zich verleiden 
tot een afruil, die niet nodig was. Hij nam een ruil, die een schijf kostte, maar die hij later weer 
terug kon pakken. Hiermee werd echter zijn centrum verzwakt zonder dat hij voordeel verkreeg. 
Jan Christiaan draaide de rollen om waardoor hij een sterk centrum verkreeg. In een voor 
Michael verloren stand kwamen beide spelers remise overeen. Er was echter geen sprake van 
tijdnood. 

Joke van de Meijden - Jan 

Schreurs 
18-23 ? 
 
 
 
 
Wit wint een schijf na 25-20, 
14x34; 33-29, 24x33; 38x16 en 
wint later nog een schijf omdat 34 
niet te verdedigen is,  
 

Peter Poot - Gokhan Bagci  
33-28? 
 
 
 
 
 
Wit kan met 46-41-37-31 zwart 

vastzetten.  


