
Kampioenschap van Den Haag 2015 (Anko Baksoellah bokaal)

Kampioenschap van ZHDB 2015

Het toernooi wordt gespeeld in Het Ontmoetingscentrum Morgenstond, Eerste Eeldepad 3 A, 2541 JG Den Haag

De wedstrijdleider is bereikbaar via jaapvanhal@casema.nl en via mobiel 06-37.73.44.48 (let op: nieuw nummer).

Ronde 5 Redactie: Haags Dam Comité

Schoolkampioen van de ZHDB 
We hebben al een ZHDB-kampioen binnen het toernooi! (Tekst van de site van de ZHDB): 
"De Katwijkse DamClub mocht op woensdag 25 maart de eerste opzet van het individuele  schooldamtoernooi van de Zuid-Hollandse DamBond faciliteren. In totaal 
hadden elf kinderen zich voor dit toernooi opgegeven. Voor de thuisspelende ploeg was alle hoop gevestigd op Wessel Schuitemaker en Chris Pronk. Vanuit Den Haag 
(Scheveningen) was er maar één afgevaardigde, te weten Emre Hageman, maar Hazerswoude had een behoorlijke groep meegenomen en hadden dus grote kans om 
met een beker naar huis te gaan. 
Er werden niet al te veel fouten gemaakt en anders werden die snel afgestraft. Er was dus  door de dammers goed nagedacht en dat bleek ook wel in de tijd die ze 
gebruikt hadden. Uiteindelijk konden er zes partijen Zwitsers gespeeld worden, maar dat was genoeg om de echte winnaars boven te laten drijven. 
Gijs Lange lukte het helaas niet om alle partijen mee te spelen en daardoor eindigde hij als  laatste met nog wel twee punten. Met vijf punten werd de een-na-laatste plek 
voor Thierry Kuyl uit Hazerswoude. Tom Verheul zat daar nog een puntje boven, alhoewel hij wel een ronde vrij  had geloot en dus twee punten cadeau gekregen 
had. De zevende en achtste plek waren voor Wessel Schuitemaker en Stijn van Duijn. Thomas Devilee, Bryan Straathof en Jordi van Heiningen hadden allen evenveel 
punten. Helaas had Jordi minder weerstandspunten, waardoor de zesde plaats naar hem ging. Bryan Straathof en Thomas Devilee hebben samen de vierde plek, want 
zij hadden alletwee precies evenveel punten, maar ook evenveel weerstandspunten. En zelfs het SB was gelijk, dus die  plek mogen ze beiden claimen. 
Dan komen we bij de bekers. De nummers twee en drie hadden maar een partij verloren, dus ook hier lag de stand weer lekker dicht op elkaar, maar op 
weerstandspunten ging de derde naar Thomas’ broer Martijn Devilee, uit Hazerswoude. De tweede plek ging naar Chris Pronk, waarmee Katwijk gelukkig nog een beker 
bemachtigde. En een heel erg verdiende eerste plaats was voor Emre Hageman uit Scheveningen. Emre had al zijn partijen gewonnen en mag zich dus terecht de 
schooldamkampioen van de ZHDB noemen. Met een welverdiend applaus mocht hij het goud binnenslepen." 
Namens de redactie: van harte gefeliciteerd Emre! 
 
Terugtrekking 
Helaas heeft Hanny de Vaal zich op maandag 30 maart terug moeten trekken uit het kampioenschap. Zij lijdt aan ernstige (reuma tische) pijnen en krijgt door de 
medicijnen concentratieverlies. Wij wensen haar veel sterkte toe.                         (Dit is nog niet verwerkt in de tekst over de derde klasse in deze nieuwsbrief).  



Uitslagen van 26 maart 2015

5 Henk de Witt - Iwan Fung 1 - 1

5 Cheikh Maurice Ndione - Jeroen Kos 2 - 0

5 Thomas Wielaard - Bas Messemaker 0 - 2

5 Krijn Toet - Radjinder Jharap 1 - 1

5 Edwin de Jager - Francis Tholel 0 - 2

Stand Hoofdklasse 

1 Bas Messemaker 5 5 0 0 10 10 - 0

2 Cheikh Maurice Ndione 5 3 1 1 7 7 - 3

3 Krijn Toet 5 2 3 0 7 7 - 3

4 Thomas Wielaard 5 2 2 1 6 6 - 4

5 Edwin de Jager 5 1 2 2 4 4 - 6

6 Jeroen Kos 5 1 2 2 4 4 - 6

7 Henk de Witt 5 0 4 1 4 4 - 6

8 Francis Tholel 5 1 1 3 3 3 - 7

9 Radjinder Jharap 5 0 3 2 3 3 - 7

10 Iwan Fung 5 0 2 3 2 2 - 8

Programma van 2 april 2015

Iwan Fung - Francis Tholel

Radjinder Jharap - Edwin de Jager Uitgesteld.

Bas Messemaker - Krijn Toet

Jeroen Kos - Thomas Wielaard

Henk de Witt - Cheikh Maurice Ndione Uitgesteld.

Haagse Damkampioenschappen-2015; Hoofdklasse 
 
De Hoofdklasse blijft deze ronde de enige klasse zonder inhaalpartijen of vooruitgespeelde 
partijen. Er zijn nu nog twee dammers zonder verliespartij, want Thomas Wielaard verloor deze 
ronde van Bas Messemaker.  
Iwan Fung mocht het deze ronde opnemen tegen Henk de Witt. Henk trok rustig op en had later 
in de partij geen schijven meer op de achterste rij. Hij kreeg qua tempi echter geen sterk voordeel 
en moest in het eindspel een schijf geven om een goede aanval te krijgen. Iwan gaf de schijf 
terug en gaf er een om door te lopen naar dam. In een 4 om 3 stand, beiden een dam, werd tot 
remise besloten en haalde Iwan zijn 2e punt. 
Cheikh Maurice Ndione speelde deze ronde tegen de kampioen van vorig jaar, Jeroen Kos. Deze 
partij ging lange tijd gelijk op en beide spelers hadden na de 36e zet geen schijven meer op de 
achterste rij. Jeroen werd opgescheept met een achtergebleven schijf op veld 15 en kon ook niet 
meer afruilen naar veld 20. Hierdoor werd zijn mogelijkheden sterk beperkt. Jeroen kreeg toch 
nog een mogelijkheid om met een 2 om 2 door te breken. In een 5 om 4 vergat Jeroen zijn dam in 
veiligheid te brengen en verloor de partij (zie diagram). 
Bas Messemaker probeerde ook Thomas Wielaard aan zijn zegekar te binden. Hij ging gelijk in 
de aanval en bouwde op beide vleugels driepootjes op, welke door Thomas wel werden 
aangevallen, maar niet werden weggeruild. De aanval was onvoldoende en een driepoot werd 
van richting veranderd. Ondertussen bouwde Bas een ratingvoorsprong op (bij de 44e zet 12). 
Deze werd Thomas ondanks een 3 om 4 fataal, want Bas haalde een dam en Thomas was 
daarvoor te laat. Daarmee bouwt Bas een voorsprong van 3 punten op. 
Krijn Toet liet weer met gedegen spel zien waarom hij nog niet heeft verloren. Radjinder Jharap 
rukte wel op, maar dat werd goed afgebroken of ongevaarlijk gemaakt. Door verschillende offers 
van beide kanten was het eindspel leuk om te zien. Geen van beide spelers kon voordeel 
opbouwen waardoor de partij remise liep. 
Edwin de Jager kreeg in zijn partij tegen Francis Tholel wel te veel randschijven. Zijn linkervleugel 
werd vasgezet en twee randschijven hadden ook niet veel te vertellen. Eerst moest Edwin een 
schijf geven en later werden de twee randschijven gebruikt in een leuke combinatie (zie diagram).  
  

Cheikh Maurice - Jeroen  
8-13 ?   
 
 
 
 
 
 
Na 34-25 gaat de zwarte dam verloren, 
want na 20-3 volgt 15-48. 

Edwin - Francis   

38-32 ? 

 

 

 

 

42. 38-32, 04-10; 43. 15x04, 14-20;  

44. 25x14, 19x10; 45. 04x29, 23x43;  
46. 33-29, 43-48; 47. 31-26, 48-42. 



Uitslagen van 26 maart 2015

5 Roy Bidesi - Bas Baksoellah Uitgesteld

5 Frans van de Velde - Hans Jacobsen 1 - 1

5 Harry Zandvliet - Pertap Malahé Uitgesteld

5 Soelinder Jagram - Bonne Douma Uitgesteld

5 Jaap van Hal - Jetse Veenstra 1 - 1

Stand Promotieklasse

1 Frans van de Velde 5 2 2 1 6 6 - 4

2 Bas Baksoellah 4 2 1 1 5 5 - 3

3 Bonne Douma 4 2 1 1 5 5 - 3

4 Jaap van Hal 5 0 5 0 5 5 - 5

5 Hans Jacobsen 4 1 2 1 4 4 - 4

6 Pertap Malahé 4 1 2 1 4 4 - 4

7 Soelinder Jagram 4 1 2 1 4 4 - 4

8 Roy Bidesi 3 1 1 1 3 3 - 3

9 Harry Zandvliet 4 0 3 1 3 3 - 5

10 Jetse Veenstra 5 1 1 3 3 3 - 7

Programma van 2 april 2015

Bas Baksoellah - Jetse Veenstra

Bonne Douma - Jaap van Hal

Pertap Malahé - Soelinder Jagram Uitgesteld.

Hans Jacobsen - Harry Zandvliet

Roy Bidesi - Frans van de Velde

Haagse Damkampioenschappen-2015; Promotieklasse 
 
In deze klasse was het deze ronde wel erg stil. Pertap Malahe kan twee weken niet spelen vanwege 
familieomstandigheden, Roy Bidesi kreeg last van jicht en Soelinder Jagram belde ook nog af. Daardoor 
werden er maar twee partijen gespeeld. 
 
Frans van de Velde kon pas om 20.00 uur komen waardoor zijn partij tegen Hans Jacobsen pas een 
kwartiertje later kon beginnen. De partij ging gelijk gelijk op. Daar waar de een iets naar voren kwam werd 
hij ook weer teruggedrukt. Tot het moment waarop Frans dacht een doorbraak naar dam te verkrijgen 
door een 3 om 4 naar veld 20 te spelen (zie diagram). Later zou hij dan nog een schijf moeten geven om 
dam te kunnen halen. Dat werd ook gedaan, maar het was onvoldoende voor winst. Hans kreeg 
voldoende compensatie en vangstellingsmogelijkheden dat de partij remise liep en dat Frans goed moest 
opletten om dit ook te halen.  
 
In de partij tussen Jaap van Hal en Jetse Veenstra kon Jaap een licht voordeel opbouwen qua tempi, 
maar was dit te weinig om daar echt voordeel uit te kunnen halen. Dit voordeeltje bleeft wel lang op het 
bord staan en Jaap kreeg een mogelijkheid om te combineren. Hij kon een dam halen, maar deed dit niet 
(zie diagram). Het voordeel in tempi werd teruggebracht naar 1 en Jaap kreeg het nog moeilijk om remise 
te halen. Jetse kreeg een dam en twee schijven tegenover 2 schijven (stand: Wit met een schijf op 14 en 
35 en zwart met een dam op 15 en een schijf op de velden 11 en 26. Wit aan zet mag hier nog geen 14-9 
spelen omdat dan 15-4 volgt met een vangstelling op de lijn 3-26. Door even te wachten en nog een schijf 
te geven haalde wit nog remise. Zwart had 1 tempo te weinig.  
 
Frans van de Velde staat nu op de eerste plaats, maar heeft 1 partij meer gespeeld dan Bas Baksoellah 
en Bonne Douma, die 1 punt minder hebben en 2 partijen meer gespeeld dan Roy Bidesi, die 3 punten 
achterstand heeft en de komende ronde mogen ze zelfs tegen elkaar spelen.  

 
Frans - Hans 
 
Wit combineert naar 20? 
 
 
 
 
 
 
 
39. 33-29 24x42 
40. 43-38 42x22 
41. 27x20 

 
 
 
 

Jaap - Jetse  
 
Combineert wit naar dam? 
 
 
 
 
 
 
 
30. 28-22, 17x37; 31. 27-22, 18x27;  
32. 38-32, 27x29; 33. 34x03 37-41.  



Uitslagen van 26 maart 2015

5 Gerard Peroti - Jeremy Pauwels 2 - 0

5 Berke Yiğittürk - Piet Rozenboom 2 - 0

5 Wim Stoker - Frans Teijn 0 - 2

5 Harold Jagram - Ratan Ganeshie 2 - 0

5 Johan Pronk - Ben Hoogland 2 - 0

Stand Eerste Klasse 

1 Berke Yiğittürk 5 4 0 1 8 8 - 2

2 Gerard Peroti 5 3 2 0 8 8 - 2

3 Johan Pronk 5 3 1 1 7 7 - 3

4 Harold Jagram 6 2 3 1 7 7 - 5

5 Frans Teijn 5 3 0 2 6 6 - 4

6 Jeremy Pauwels 5 2 1 2 5 5 - 5

7 Piet Rozenboom 6 0 4 2 4 4 - 8

8 Ratan Ganeshie 5 1 1 3 3 3 - 7

9 Ben Hoogland 5 0 2 3 2 2 - 8

10 Wim Stoker 5 0 2 3 2 2 - 8

Programma van 2 april 2015

Jeremy Pauwels - Ben Hoogland

Ratan Ganeshie - Johan Pronk

Frans Teijn - Harold Jagram

Piet Rozenboom - Wim Stoker

Gerard Peroti - Berke Yiğittürk

Haagse Damkampioenschappen-2015; Eerste Klasse 
 
Allereerst een correctie in de stand. Op de avond van de inhaalronde speelden Frans Teijn en Johan 
Pronk tegen elkaar. Deze partij staat gepland voor de zevende ronde als Frans meedoet aan de NK-
veteranen in Wageningen. Frans had wel verteld dat hij meedeed aan het Open Delfland, maar de 
wedstrijdleider had niet begrepen dat zijn partij tegen Johan die avond voor deze competitie was. 
Daarom is de uitslag Johan Pronk - Frans Teijn 0-2 uit de stand gehaald en zal deze partij alsnog 
moeten worden gespeeld.  
Jeremy Pauwels wilde, na zijn goede score tot deze ronde, tegen Gerard Peroti ook wel een punt of 
twee punten halen. Het begin van de partij leek veel op de partij, die Gerard bij De Hofstad Dammers 
tegen Jaap van Hal speelde. Jeremy ruilde echter te veel naar achteren en liet een afruil toe die hem 
nog verder naar achteren bracht. Hierdoor kreeg Gerard een voorsprong in tempi van 8. De schijven 
en de latere dam van Gerard stonden zodanig dat hij in een 4 om 3 stand (allebei 1 dam) makkelijk 3 
dammen kon halen. Jeremy gaf toen op. 
Ook in de partij tussen Berke Yiğittürk en Piet Rozenboom kon wit voorsprong in rating opbouwen. 
Dit voordeel werd ook niet echt groot, maar de opbouw van de schijven was essentieel. Daar waar 
Piet een randschijf had, had Berke deze niet. Piet had geen enkele driepoot en Berke kon met 4 
driepoten (in elkaar verweven) alle kanten op combineren. Berke won de partij en staat nu samen 
met Gerard Peroti bovenaan en de volgende ronde tegenover elkaar. 
Over de partij tussen de 90-jarige jarige job (een dag eerder jarig) en Frans Teijn valt niets te 
vertellen. Er werd maar 1 notatiebiljet ingeleverd en deze was zo slordig dat de partij niet te bekijken 
is.  
Ratan Ganeshie ruilde in zijn partij tegen Harold Jagram af naar het kerkhof en sloot toen Harold 
achter de schijf liep in plaats van een afruil. Dat kostte hem een paar zetten later een schijf (zie 
diagram). Ongeveer 15 zetten later ruilde Harold met een 3 om 3 om naar veld 6 en gaf Ratan op.  
Johan Pronk nam in zijn partij tegen Ben Hoogland weer een voorpost in, maar deze werd gelijk 
weggeruild. Even later nam Johan deze post weer in, ruilde later in de partij deze schijf nog verder 
naar voren af, maar gaf daardoor Ben de kans om naar dam te combineren. Deze dam ging echter 
als snel verloren en Johan hield daaraan schijfwinst over. Deze schijf kwam Ben in het eindspel 
tekort, zodat Johan de partij won en oprukte naar een mooie derde plaats achter Berke en Gerard.  
 
 

   

 
 
 
 

Johan - Ben 
 
22 - 17? 
 
 
 
 
 
 
25. 22-17, 12x21; 26. 26x17, 24-30;  

27. 35x33, 23-29; 28. 34x12, 13-18;  
29. 12x23, 19x46.  
 
 
 

Harold - Ratan 
 
4-9 ??? 
 
 
 
 
 
 
21. 33x24, 19x30; 22. 28x10, 05x14; 

23. 25x34, 14-19; 24. 50x39. 
 
 



Uitslagen van 26 maart 2015

5 Biswanand Rambaran - Arie van Diggele 1 - 1

5 Ron de Vaal - Nerin Bisseswar 1 - 1

Stand Tweede Klasse

1 Hedwig Callender 5 4 0 1 8 8 - 2

2 Piet van Eeden 5 1 4 0 6 6 - 4

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

4 Oedebhaan Dihal 7 2 2 3 6 6 - 8

5 Arie van Diggele 5 2 1 2 5 5 - 5

6 Rafindrepersad Dihal 5 1 3 1 5 5 - 5

7 Nerin Bisseswar 5 1 2 2 4 4 - 6

8 Biswanand Rambaran 6 1 2 3 4 4 - 8

Programma van 2 april 2015

Piet van Eeden - Nerin Bisseswar

Arie van Diggele - Ron de Vaal

Rafindrepersad Dihal - Hedwig Callender

 
 

 
 

Haagse Damkampioenschappen-2015; Tweede Klasse 
 
In deze klasse waren twee partijen al gespeeld, namelijk Hedwig Callender - Oedebhaan Dihal 2-0 en 

Rafindrepersad Dihal - Piet van Eeden 1-1. De nummers 1, 2 en 3 van de stand na de vierde ronde 

speelden deze ronde dus niet.  

 

Arie van Diggele kon bij winst op Biswanand Rambaran gelijk komen met de nummer 2 van de stand, 

Piet van Eeden. In het begin van de partij ging het gelijk op. Er werd op tijd afgeruild en goede posities 

ingenomen en weer weggeruild. Langzamerhand kreeg Biswanand overmacht in het centrum en werd 

daarbij door Arie geholpen. Meerdere keren neemt Arie de beslissing om achter een schijf te lopen 

hoewel het beter lijkt om rustig af te wachten wat Biswanand doet om dan de juiste zetten te doen. Hij 

neemt op de 32e zet een dubbele ruil naar 27 waar Biswanand hem niet direct kan wegruilen, maar 

daarvoor zeker 4 zetten moet doen. Dan kan deze schijf van Arie al worden versterkt met een tweede 

schijf. Arie besluit enkele zetten later deze schijf weg te laten ruilen. Daartoe had hij zichzelf eigenlijk 

gedwongen omdat hij op een zetje wilde spelen. Biswanand kreeg daardoor een mooie 

verdedigingsschijf op 47. Biswanand bouwt daarna echter verkeerd op waardoor hij in een verloren 

stand komt te staan (zie diagram). Arie doet in deze stand de verkeerde zet en laat daardoor de winst 

liggen en daarmee de kans om gelijk te komen met Piet van Eden. 

Ook voor Ron de Vaal was het belangrijk om te winnen van Nerin Bisseswar, want hij had al evenveel 

partijen gespeeld als Piet, maar wel een punt minder. Nerin begint weer punten te sprokkelen dus kon 

dat een lastige klus worden. Ron rukte in de opening goed op, maar dat werd door Nerin vakkundig 

afgebroken. Ron begon gewoon weer opnieuw en ging zelfs naar het kerkhof met een goede dreiging. 

Zo leek het tenminste, want een zet later werd deze met een 4 om 4 weer teniet gedaan. Het centrum 

van Ron ging nu verloren. Ron probeerde het nog wel, maar meer dan een remise zat er niet in, want 

nadat Nerin twee schijven gaf om door te lopen kon hij er even later weer een terugpakken.  

Hedwig Callender heeft nu de beste kansen om kampioen te worden. Hij moet nog 2 punten halen uit 2 

partijen, want hij heeft meer overwinningen dan Piet van Eeden.   

 

 

 
Biswanand - Arie 

 

21-26 ? 

 
 
 
 
Waarom niet 4-9? Wit kan niet 
doorlopen met de schijf op 20, want 
na 20-15 en 9-14 staat hij vast. 
 

Ron - Nerin 
28-22 ?  
 
 
 
 
 
 
26. 28-22, 20-24; 27. 50-44, 23-28;  

28. 32x14, 21x41; 29. 36x47, 09x20;  
30. 30x19, 13x24. 



Uitslag van 24 maart 2015

8 Radjin Chandarsing - Hanny de Vaal 2 - 0

Uitslagen van 26 maart 2015

5 Alex Kruyshoop - Emre Hageman 2 - 0

5 Radjin Chandarsing - Chiel Overvoorde 0 - 2

5 Hanny de Vaal - Jaap Vermeer 0 - 2

5 Jan Schreurs - Gökhan Bagci 0 - 2

5 Cinthia van Achterberg - Jan Christiaan Wahls 0 - 2

Stand Derde Klasse 

1 Gökhan Bagci 5 3 2 0 8 8 - 2

2 Hanny de Vaal 7 3 2 2 8 8 - 6

3 Jaap Vermeer 5 3 1 1 7 7 - 3

4 Alex Kruyshoop 5 2 3 0 7 7 - 3

5 Radjin Chandarsing 6 3 1 2 7 7 - 5

6 Chiel Overvoorde 6 2 2 2 6 6 - 6

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

8 Emre Hageman 5 1 1 3 3 3 - 7

9 Jan Schreurs 5 0 3 2 3 3 - 7

10 Cinthia van Achterberg 5 0 1 4 1 1 - 9

Programma van 2 april 2015

Emre Hageman - Jan Christiaan Wahls

Gökhan Bagci - Cinthia van Achterberg

Jaap Vermeer - Jan Schreurs

Alex Kruyshoop - Radjin Chandarsing

Haagse Damkampioenschappen-2015; Derde Klasse 
 

In deze klasse werd op 24 maart een partij voorruitgespeeld bij Den Haag. Radjin Chandarsing 

bouwde een mooi piramide op en kon van een foutje van Hanny profiteren. Hij brak door met een 4 

om 3 en won de partij.  

Alex Kruyshoop kon in zijn partij tegen Emre Hageman makkelijk een schijf winnen. Dit kwam 

omdat een schijf van Emre ongunstig op veld 21 stond. Even later had hij de schijf toch terug 

kunnen winnen, maar was deze voortzetting waarschijnlijk nog iets te diep voor hem (zie diagram). 

Hopelijk heeft hij een goede dammeester, die alle partijen met hem naspeelt. De variant van de 

diagram is wel de makkelijkste en de andere zou ik ook niet gezien hebben (zie toernooibase). Alex 

gaf het voordeel niet meer uit handen en won na een 3 om 3 met doorbraak de partij.  

Radjin bouwde weer een piramide op in de partij tegen Chiel Overvoorde, maar kreeg er ook aan 

de andere kant, tegen. Hij verkreeg een leuk centrum in de eindpartij, maar deze werd 

langzamerhand weggeruild. Helaas voor Chiel wel naar achteren. Door een verkeerde opbouw 

kwam Radjin toch verloren te staan en gaf hij de partij op. 

Na een goed begin gaat het wat minder met Hanny, want na het verlies tegen Radjin zag ze in de 

partij tegen Jaap Vermeer een damzetje over het hoofd (zie toernooibase). Een aantal zetten later 

wilde ze afruilen, maar kostte dat juist een schijf. Ook hier werd het voordeel niet meer weggegeven 

en won Jaap de partij, waardoor hij op de derde plaats komt met een goede kans op een hogere 

plaats aangezien Hanny al 2 partijen meer heeft gespeeld. 

Gökhan Bagci bouwde een solide stand op tegen Jan Schreurs en kon op een eenvoudige manier 

een schijf winnen. Door vakkundig op de juiste momenten af te ruilen kon Jan geen compensatie 

vinden voor de schijf achterstand. Hij kwam zelfs in oppositie terecht en kon de partij opgeven. Met 

deze overwinning staat Gökhan op een stevige eerste positie. Hij zal echter Alex en Jaap op 

achterstand moeten houden. Hem wachten nog de partijen tegen de andere jeugdspelers, de partij 

tegen Cinthia van Achterberg en de topper tegen Jaap Vermeer. 

De partij tussen Cinthia en Jan Christiaan Wahls ontbreekt zodat er niets over deze partij kan 

worden geschreven.  

 

  
Alex - Emre 
Zwart kan de schijf terug winnen! 
 
 
 
 
 
 
22. .........,  09-14; 23. 38-33, 14x23; 
24. 33-28, 17-22; 25. 28x17, 11x22; 
26. 24-20, 10-15; 27. 20-14, 08-13. 

 
Jan - Gökhan   
 
45-40 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. 45-40, 27-32; 
23. 38x27, 18-22; 

24. 27x18, 12x45. 
 
 
 
   


