
Kampioenschap van ZHDB + Den Haag 2017 (Anko Baksoellah bokaal)

Het toernooi wordt gespeeld op dinsdagavond in De Brink (clublokaal van Damclub Den Haag), Escamplaan 55, 2547 GA Den Haag

De wedstrijdleider is bereikbaar via jaapvanhal@casema.nl en via mobiel 06-37.73.44.48

Achtste ronde (Hoofdklasse) en zevende ronde (overige klassen) 7 mei 2017

Algemeen

Op het moment van dit schrijven moeten de volgende partijen nog worden ingehaald:
Promotieklasse: Hein van Dee - Bas Baksoellah (nog geen datum)

Tweede klasse: Piet van Eeden - Hanny de Vaal (nog geen datum)

Excuses

Afgelopen week heb ik verteld dat bij de eindstand eerst het onderlinge resultaat van belang is. Dit is echter fout. Mijn excuses daarvoor!

Voor de ZHDB geldt dat het aantal overwinningen de eerste factor is, die een rol speelt bij de eindstand en daarna pas het onderling resultaat. Dit heeft met name 

voor Rinus Snellaars gevolgen, want hij eindigt nu niet als tweede in de Tweede klasse, maar als derde. Wynton Meijer heeft namelijk evenveel punten, maar 

meer overwinningen. Het onderling resultaat (winst voor Rinus) speelt nu geen rol. Ik dacht dat de regel was veranderd, maar dat was niet zo. Dat had ik eerst 

moeten checken. 



Uitslagen van 2 mei 2017

8 Herman Vroom - Harry Zandvliet 1 - 1

8 Frits Luteijn - Hans Tangelder 2 - 0

8 Jeroen Kos - Roy Bidesi 2 - 0

8 Radjinder Jharap - Frans van Eenennaam 2 - 0

3 mei 2017

8 Edwin de Jager - Soelinder Jagram 1 - 1

Stand Hoofdklasse 

1 Jeroen Kos 8 6 2 0 14 14 - 2

2 Frits Luteijn 8 5 3 0 13 13 - 3

3 Edwin de Jager 8 4 3 1 11 11 - 5

4 Hans Tangelder 8 4 1 3 9 9 - 7

5 Soelinder Jagram 8 3 3 2 9 9 - 7

6 Herman Vroom 8 2 4 2 8 8 - 8

7 Radjinder Jharap 8 1 3 4 5 5 - 11

8 Frans van Eenennaam 8 1 2 5 4 4 - 12

9 Roy Bidesi 8 0 4 4 4 4 - 12

10 Harry Zandvliet 8 0 3 5 3 3 - 13

Ronde 9 op 9 mei

Frans van Eenennaam - Herman Vroom

Soelinder Jagram - Radjinder Jharap

Roy Bidesi - Edwin de Jager

Hans Tangelder - Jeroen Kos

Harry Zandvliet - Frits Luteijn

Haagse Damkampioenschappen-2017; Hoofdklasse

De kanshebbers op de Haagse beker moeten hun partij winnen om enerzijds te proberen verder uit 

te lopen en anderzijds te voorkomen dat ze verder achter raken.

Frits Luteijn moest dus winnen van Hans Tangelder, die in de laatste ronde tegen Jeroen Kos 

speelt. In de partij kwam Frits al snel door een twee om twee op het oog beter te staan. Frits nam 

het centrum in en Hans ging naar de kanten. Frits rukte steeds verder op zonder dat Hans daaraan 

wat kon doen. De stand werd steeds beter voor Frits, zeker toen hij zel een afruil nam waarna de 

schijven van Hans niets meer hadden te zeggen. De partij werd vakkundig naar de winst gebracht. 

Daarmee zette Frits Jeroen onder druk, want Jeroen was nog aan het spelen en moest nu ook 

winnen. 

Jeroen rukte, net als Frits, langzaam in het centrum op waarbij Roy het centrum, de linkervleugel 

en de rechtervleugel bezette. Zijn centrum was verder naar achter dan die van Jeroen en op de 

vleugels bouwde hij driepootjes op waaraan hij eigenlijk niets had. Een driepootje werd afgebroken 

ten koste van het centrum en de andere driepoot schoof iets naar voren. Jeroen en Roy (kostte een 

schijf) braken door naar dam. Roy wachtte met dam halen en probeerde misschien een tweede 

schijf bij de damlijn te krijgen, maar verloor daardoor de partij. Een paar zetten later maakte Jeroen 

namelijk door zijn dam te geven een 4 om 2 stand. 

Edwin de Jager speelde een dag later tegen Soelinder Jagram en speelde remise waardoor Edwin 

nog een punt meer achter raakte op de nummers 1 en 2. Hij moet nu remise spelen met Roy Bidesi 

om als derde te eindigen. 

Frans van Eenennaam speelde tegen Radjinder Jharap een 3 om 3, waarbij hij de laatste schijf pas 

later kon terugpakken. Hij deed het echter niet waardoor Radjinder deze schijf terug kon geven om 

even later weer een schijf voor te komen (zie diagram). Daarna had Radjinder een gewonnen 

stand. 

Harry nam tegen Herman een mooi zetje (zie diagram) en kwam een schijf voor te staan. Hij had 

de partij met een ander mooi zetje kunnen winnen (zie toernooibase), maar zag deze niet. Even 

later maakte Herman er remise van. 

Jeroen moet in de laatste ronde winnen van Hans om zeker te zijn van het kampioenschap.

Radjinder - Frans

Wit geeft zijn schijf voordeel terug, 

maar pakt hem daarna weer.

33. 14-10, 05x14; 34. 24-19, 13x24; 

35. 30x10, 15x04; 36. 35-30, 08-13 *; 

37. 30-24, 09-14; 38. 24x15. 
* 4-10 mag niet vanwege 28-22 en 29-23.

Herman - Harry

40-35 ?   

36. 40-35, 19-23; 37. 35x24, 23-28;
38. 22x33, 18-22; 39. 27x09, 16x49;
40. 09-04.



Uitslagen van 2 mei 2017

6 Nerin Bisseswar - Harold Jagram 0 - 2

6 Iwan Fung - Jaap van Hal 1 - 1

Stand Promotieklasse 

1 Nizaam Muradin 7 4 2 1 10 10 - 4

2 Hein van Dee 5 3 2 0 8 8 - 2

3 Emre Hageman 6 3 2 1 8 8 - 4

4 Iwan Fung 6 2 4 0 8 8 - 4

5 Jaap van Hal 6 2 2 2 6 6 - 6

6 Harold Jagram 6 1 2 3 4 4 - 8

7 Nerin Bisseswar 7 1 1 5 3 3 - 11

8 Bas Baksoellah 5 0 1 4 1 1 - 9

Ronde 7 op 9 mei

Emre Hageman - Bas Baksoellah

Jaap van Hal - Hein van Dee

Harold Jagram - Iwan Fung

Haagse Damkampioenschappen-2017; Promotieklasse

In deze klasse werden maar twee partijen gespeeld want Hein van Dee had al gewonnen van 

Emre Hageman en Bas Baksoellah had al verloren van Nizaam Muradin. Hein moet in ieder 

geval nog 1 partij winnen om minimaal gelijk te komen met Nizaam (qua aantal gewonnen 

partijen). Als hij twee keer remise speelt, dan blijft Nizaam boven hem staan en kan Emre (bij 

winst op Bas) hem ook nog passeren. 

Om nog een kansje te behouden op het kampioenschap moest Iwan Fung van Jaap van Hal 

winnen. Iwan liet Jaap naar voren komen en kreeg zelfs een achterstand in tempi van 12, maar 

dat werd door een paar keer ruilen sterk gereduceerd. Jaap bouwde echter wel voordeel op, 

maar had beter rustig kunnen afwachten. Hij speelde op een afruil, maar verkreeg daarbij kans 

op een zetje, die vermoedelijk remise liep en dacht dat 7-11 (zie diagramstand) misschien 

tempinadeel zou geven. Dat was echter wel de goede zet geweest. Beide spelers liepen door 

naar dam, waarbij Iwan het Jaap moeilijker had kunnen maken door niet op 5, maar op 4 dam te 

halen. Ook dan was het volgens Flits remise, maar er konden nog wel fouten gemaakt worden. 

Iwan kan nu geen kampioen meer worden. 

Nerin Bisseswar nam al snel een voorpost in, die even later van plaats wisselde. Harold Jagram 

ging in de aanval hoewel Nerin genoeg schijven achter de voorpost had om deze goed te 

verdedigen. Nerin week van zijn plan af en dat kostte hem de schijf, want deze kon niet meer 

goed worden verdedigd. Hij probeerde de schijf terug te winnen, maar liep in een zetje (zie 

diagram). Hij stond al slecht, maar verloor nu de partij.

De laatste ronde van deze klasse blijft spannend. Nizaam kan toekijken hoe de anderen spelen, 

maar is wel afhankelijk van de uitslagen. 

Iwan - Fung

18-23 ?  Beter is 7-11. 
Wit speelt 33-29 ?

42. 33-29, 27-32; 43. 38x20, 15x44.

Nerin - Harold

40-35 ?

28. 40-35, 19-23; 29. 35x33, 12-17;

30. 28x19, 17x50. 



Uitslagen van 2 mei 2017

5 Ratan Ganeshie - Nel Lindhout 2 - 0

6 Piet Rozenboom - Rafindrepersad Dihal 2 - 0

6 Johan Pronk - Jeremy Pauwels 2 - 0

Stand Eerste klasse 

1 Piet Rozenboom 6 5 1 0 11 11 - 1

2 Jeremy Pauwels 5 3 1 1 7 7 - 3

3 Johan Pronk 5 2 2 1 6 6 - 4

4 Ratan Ganeshie 5 2 2 1 6 6 - 4

5 Rafindrepersad Dihal 5 0 3 2 3 3 - 7

6 Nel Lindhout 5 0 2 3 2 2 - 8

7 Ben Hoogland 5 0 1 4 1 1 - 9

Ronde 7 op 9 mei

Ben Hoogland - Nel Lindhout

Jeremy Pauwels - Ratan Ganeshie

Rafindrepersad Dihal - Johan Pronk

Haagse Damkampioenschappen-2017; Eerste klasse

In deze klasse kon in deze ronde de beslissing vallen als de nummers 1 en 2 een punt of meer 

lieten liggen. Beide spelers hadden geen gemakkelijke tegenstander, maar winst was best 

mogelijk. 

Ratan Ganeshie speelde de partij van de vijfde ronde tegen Nel Lindhout. Deze partij was qua 

avond geruild met Ben Hoogland (ook tegen Nel). Ratan moest deze partij winnen om de kans te 

behouden om op een podiumplaats te eindigen. Nel bouwde een goede stelling op, maar liep in 

een lokzetje van Ratan. Ze liep achter een schijf (zie diagram), maar overzag dat ze daardoor 

een schijf achter kwam. Ze had nog kunnen proberen om de schijf terug te winnen, maar dat zou 

erg moeilijk zijn geweest. Nu ruilde Nel de schijf weg en bleef een schijf achter staan. De stand 

was daarna niet meer te redden waardoor Ratan de partij won.

Piet Rozenboom moest de partij tegen Rafindrepersad Dihal winnen om bij maximaal resultaat 

van Jeremy Pauwels kans te behouden op het kampioenschap. Piet verwachtte een zware partij, 

maar had het geluk dat Rafindrepersad zijn avond niet had. Rafindrepersad kreeg een te zware 

rechtervleugel, maar gaf in een iets mindere stand onnodig een schijf weg. De overgebleven 

stand gaf geen compensatie voor de schijfachterstand en was zelfs heel gunstig voor Piet, die 

dus de partij al snel won. 

Het was nu aan Jeremy Pauwels om zijn partij, tegen Johan Pronk, ook te winnen. Hij deed iets, 

wat je tegen Johan niet moet doen, en dat is heel open spelen. Jeremy ziet veel zetjes, maar 

maakte deze partij zoveel gaten dat hij haast wel in een zetje moest lopen. in de diagramstand 

was 22-28 een mooie zet geweest, maar deed Jeremy de verkeerde zet. Hij kon gelijk opgeven 

en moet er nu zelfs op letten dat hij niet buiten de prijzen valt. 

Piet Rozenboom is door de nederlaag van Jeremy Pauwels kampioen geworden van de Eerste 

Klasse. Gefeliciteerd Piet. 

Ratan - Nel

20-25 ?  

25. 33-28, 25x34; 26. 28x19, 13x24; 

27. 39x19.

Johan - Jeremy

3-8 ?     

23. 30-24, 19x30;  24. 29-23, 18x29;  
25. 38-33, 29x38;  26. 43x03.

x
1



Uitslagen van 2 mei 2017

6 Hanny de Vaal - Ron de Vaal 0 - 2

6 Moen Lachman - Jaap Vermeer 0 - 2

6 Piet van Eeden - John Kolstee 2 - 0

5 Piet van Eeden - Hanny de Vaal 1 - 1

Stand Tweede klasse 

1 Hedwig Callender 6 4 1 1 9 9 - 3

2 Ron de Vaal 6 4 0 2 8 8 - 4

3 Moen Lachman 6 3 2 1 8 8 - 4

4 Jaap Vermeer 6 3 1 2 7 7 - 5

5 Alex Kruyshoop 6 2 3 1 7 7 - 5

6 Piet van Eeden 6 1 2 3 4 4 - 8

7 John Kolstee 6 1 1 4 3 3 - 9

8 Hanny de Vaal 6 0 2 4 2 2 - 10

Ronde 7 op 9 mei

John Kolstee - Hanny de Vaal

Alex Kruyshoop - Piet van Eeden

Jaap Vermeer - Hedwig Callender

Ron de Vaal - Moen Lachman

Haagse Damkampioenschappen-2017; Tweede klasse

In deze klasse had Hedwig Callender al op 25 april remise gespeeld met Alex Kruyshoop. Moen 

Lachman kon dus met een overwinning op Jaap Vermeer een reuze stap maken richting het 

kampioenschap. Moen probeerde Jaap op zijn linkervleugel vast te zetten, maar dat lukte niet. 

Jaap kreeg deze vleugel in controle en speelde daar in een hem voordelige stand een 2 om 2 (zie 

diagramstand). Moen sloeg goed, maar deed daarna de verkeerde zet om het gaatje te dichten. 

Moen verloor een schijf en omdat Jaap hem geen kans meer gaf ook de partij en misschien wel het 

kampioenschap. 

John Kolstee is dit toernooi niet in vorm. Ook in de partij tegen Piet van Eeden begon John wel 

goed, maar hield hij het niet lang vol. Bij de 11e zet maakte hij twee gaten in zijn stelling waardoor 

Piet met een dubbele dreiging altijd minimaal een schijf won en John nam daarbij de verkeerde 

keuze waardoor hij twee schijven verloor. John gaf daarna gelijk op.

Deze ronde moest het echtpaar De Vaal tegen elkaar spelen. Hanny had nog maar 1 punt 

gescoord en Ron stond al op 6 punten. Ron moest er wel zijn best voor doen. Lange tijd ging de 

partij gelijk op, maar bij de 25e zet deed Hanny wel een vreemde zet. Ze gooide de boel open en 

werd daarvoor gelijk afgestraft (of niet?). Ze leek dit enigszins te beperken door de variant te kiezen 

waarbij ze maar 1 schijf verloor (zie diagram). Het leek echter zo, want als ze anders geslagen had, 

had Ron geen dam gekregen maar was de stand gelijk gebleven. Er werden nog 20 zetten gedaan, 

maar zonder voordeel voor Hanny waardoor Ron won. 

Piet van Eden en Hanny de Vaal kunnen hun partij niet inhalen en hebben besloten deze partij 

remise te houden.

Met in de laatste ronde nummer 4 tegen 1 en nummer 2 tegen 3 wordt het erg spannend. Hedwig 

Callender moet winnen om zeker te zijn van het kampioenschap. Bij remise is hij afhankelijk van 

het resultaat van de andere partij. Als Hedwig verliest en Ron remise speelt met Moen, dan 

eindigen 4 spelers op 9 punten en kan Alex daar ook nog bij komen. Alex en Moen vallen dan af 

omdat ze dan maar 3 partijen hebben gewonnen.  

Moen - Jaap

24-29; 24. 33x24, 20x40; 25. 35x44,

15-20; 26. 44-40 ?  

Na 20-24 speelt wit 39-34, want 

anders volgt:

29. 40-35, 14-20;  30. 25x14, 19x10;  

31. 30x28, 17-21;  32. 26x17, 11x42. 

Hanny - Ron

39-34 ?   

25. 39-34, 24-30; 26. 35x24, 19x28; 

27. 27-21, 16x27; 28. 31x33; beter is:

25. 39-34, 24-30;  26. 34x25, 14-20;  

27. 25x23, 18x40; 28. 45x34.  



Uitslagen van 2 mei 2017

6 Rinus Snellaars - Peter Poot 2 - 0

6 Theo Baard - Joke van der Meijden 1 - 1

1 mei 2017

6 Jan Christiaan Wahls - Gerda van der Meijden 2 - 0

Stand Derde klasse 

1 Jan Christiaan Wahls 7 6 1 0 13 13 - 1

2 Wynton Meijer 7 5 0 2 10 10 - 4

3 Rinus Snellaars 7 3 4 0 10 10 - 4

4 Gerda van der Meijden 6 2 2 2 6 6 - 6

5 Wilfred Promes 6 2 1 3 5 5 - 7

6 Joke van der Meijden 6 1 3 2 5 5 - 7

7 Theo Baard 6 1 1 4 3 3 - 9

8 Peter Poot 7 0 0 7 0 0 - 14

Ronde 7 op 9 mei

Joke van der Meijden - Wilfred Promes

Gerda van der Meijden - Theo Baard

Haagse Damkampioenschappen-2017; Derde klasse

Jan Christiaan Wahls speelde op maandag 1 mei bij Scheveningen tegen Gerda van der 

Meijden. Voordat de partij begon wist hij dat hij al kampioen was omdat Wynton Meijer de 

dinsdag er voor had verloren. Gerda had bij een overwinning nog een kansje op een 

podiumplaats en speelde er dus nog voor. Gerda hield haar schijven mooi verdeeld over het 

bord, maar kwam bij een 9 om 9 toch iets nadelig te staan. Jan Christiaan liet dit voordeel echter 

glippen waardoor de stand weer gelijkwaardig werd. Daarna wisselde dat wat totdat Gerda 

achter een schijf liep, lokzet (zie diagram)? Gerda dacht nog even na en gaf toen op.

Rinus Snellaars door het verlies van Gerda niet meer in de stand zakken als hij niet verloor. Er 

werd gedacht dat hij nog tweede kon worden omdat hij van Wynton Meijer had gewonnen, maar 

dat blijkt niet juist te zijn. Bij gelijke stand geldt eerst het aantal gewonnen wedstrijden en dat 

was door Rinus niet meer in te halen. Peter Poot had alles gewonnen, maar de druk om te 

winnen maakte het voor Rinus toch wel spannend.  Rinus wachtte op een foutje van Peter, maar 

die kwam maar niet. Hoewel! Toen Peter een foutje maakte bij de 26e zet, pakte Rinus zijn kans 

niet. Tien zetten later ging Rinus zelf in de fout en verloor hij een schijf. Peter kon zijn schijf 

voordeel niet behouden en liet Rinus later gewoon doorlopen naar dam. Rinus komt daardoor 

gelijk met Wynton, maar eindigt op de derde plaats omdat Wynton twee partijen meer heeft 

gewonnen.

Theo Baard en Joke van der Meijden speelden een leuke partij. Theo liet zich opsluiten, maar 

werd door Joke geholpen om daaruit te komen. Wel zagen beide spelers een zetje van Joke 

over het hoofd (zie toernooibase), waarbij Joke een schijf had kunnen winnen. Nu verkreeg 

Theo een mooie stand en werden de schijven van Joke over het bord verspreid. Bij de 31e zet 

kon Theo een schijf winnen, maar deed hij dat niet. Hij gaf Joke de kans om schijfverlies met 

een 3 om 3 te voorkomen. Daarna liep de partij remise. 

De overgebleven partijen van de laatste ronde spelen nu geen rol meer voor het podium.

Rinus - Peter

15-20 ?

Na 28-23 moet zwart een schijf geven, 

want 29-33; 38x29, 24x33 werkt niet 

vanwege 23-19.

Jan Christiaan - Gerda

21-26 ?

44. 32-28, 22x24; 45. 30x10, 26x37.


