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).
Tweede inhaalavond
Ronde 3.

Inhaalavond
Er is weer goed gebruik gemaakt van de inhaalronde, want er werden weer 8 partijen gespeeld. Twee inhaalpartijen gingen helaas niet door.
NK Veteranen
De komende week doen veel deelnemers van de Haagse Kampioenschappen mee aan het NK Veteranen in Wageningen. Het zal dan op de avond van de zevende
ronde erg rustig zijn.
NK heren
Deze NK is gisteren begonnen en live te volgen via de site van de KNDB. Elke ronde zijn er twee spelers, die een hartslagmeter om krijgen. Daarmee wordt
geprobeerd om het toernooi wat interessanter te maken voor buitenstaanders.

Redactie: Haags Dam Comité

Haagse Damkampioenschappen-2015; inhaalronde van 12 maart 2015
Er werden op donderdag 9 april 3 partijen ingehaald en 5 partijen vooruitgespeeld.
Met de grote voorsprong van Bas Messemaker op de rest van de Hoofdklasse had de partij
tussen Radjinder Jharap tegen Edwin de Jager weinig te zeggen voor de eerste plaats. Een
tweede of derde plek was nog haalbaar. Edwin kon Radjinder na 10 zetten al in de hekstelling
nemen, maar had nog 1 schijf op de middellijn. Dat is niet de mooiste hekstelling, maar Edwin
kon er wel gebruik van maken. Eerst kon hij dam halen, maar deed het niet en later combineerde
hij wel met behulp van de hekstelling (zie diagram). Het was echter niet voldoende voor de winst,
want Radjinder kon later in de partij doorbreken naar dam.
Hans Jacobsen kon eindelijk zijn partij tegen Roy Bidesi spelen en raakte in het eindspel toch wel
even in de problemen (zie diagram), maar maakte in een 'spannende' partij remise. Harry
Zandvliet ging in zijn partij tegen Frans van de Velde op het verkeerde moment naar het kerkhof
en kon daarna het verlies niet meer omzeilen.
Frans Teijn won al eerder van Johan Pronk, maar die partij gold alleen voor het Open DOS
Delfland. Voor het Haagse Kampioenschap lukte het Frans niet om te winnen. Frans bouwde een
sterk centrum op, maar deze werd, soms met een verrassend zetje, weer afgebroken. Door de
juiste velden te bezetten en een plakkertje kon Johan op remise houden.
Het was niet gepland, maar ze waren er toch. Daarom werd de partij tussen Ben Hoogland en
Ratan Ganeshie gespeeld. De partij ging lange tijd gelijk op totdat Ratan in het eindspel vergat
om een meerslag in te bouwen. Hij was daardoor net te laat en verloor de partij als gevolg van
een 2 om 1 van Ben.
In de Tweede klasse werden twee belangrijke partijen gespeeld. De spelers, die een goede kans
hadden in deze klasse, lieten deze avond beide de punten liggen. Arie van Diggele stond tegen
Nerin beter, maar haalde geen winst. Hedwig liep tegen Rafindrepersad Dihal in een zetje (zie
diagram) en haalde helemaal geen punt. Toch heeft Hedwig aan remise tegen Piet van Eden
voldoende om kampioen te worden, want dan heeft hij meer partijen gewonnen dan Piet en
Rafindrepersad.
Over de partij tussen Jan Schreurs en Chiel Overvoorde kunnen we niet 'naar huis schrijven',
want Jan liep twee keer in een 1 om 3 en gaf toen op.
Hans - Roy
Wat speelt wit ?

Vervolg: 57. 33-29, 24x33;
58. 26-21, 27x16; 59. 25-20, 33-38;
60. 20-15, 38-43; 61. 15-10, 43-48;
62. 10-05, 48x25; 63. 05x12, 22-27;
64. 12-08, 25-03; 65. 08-13, 03-14.
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Uitslagen van 12 maart 2015
Radjinder Jharap
- Edwin de Jager
Hans Jacobsen
- Roy Bidesi
Frans van de Velde
- Harry Zandvliet
Ben Hoogland
- Ratan Ganeshie
Johan Pronk
- Frans Teijn
R. Dihal
- Hedwig Callender
Nerin Bisseswar
- Arie van Diggele
Jan Schreurs
- Chiel Overvoorde
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Radjinder - Edwin
Wat zet wit?

Vervolg: 34. 36-31, 18-23; 35. 29x07, 08-12; 36. 07x18, 13x22;
37. 27x18, 24-30; 38. 35x24, 20x36.

Rafindrepersad - Hedwig
13-18 ?

37. 23-19, 14x23; 38. 37-31, 26x37;
39. 42x04.
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