Kampioenschap van ZHDB + Den Haag 2018 (Anko Baksoellah bokaal)
Het toernooi werd gespeeld in Het Ontmoetingscentrum Morgenstond, Eerste Eeldepad 3 A, 2541 JG Den Haag
Ronde 7

28 april 2018

Laatste ronde (Jaap van Hal)
Het toernooi zit er al weer op. Na 7 ronden en 2 inhaalronden zijn alle partijen gespeeld en alle beslissingen gevallen. Voor twee klassen was de kampioen al
bekend voordat de laatste ronde werd gestart. Voor de twee andere klassen, de Hoofdklasse en de Promotieklasse ging het kampi oenschap nog tussen twee
spelers. Wel werd er nog volop gestreden voor de tweede en derde plaats. In het regelement staat dat de eindstand als volgt w ordt bepaald:
De eindstand wordt bepaald door het aantal behaalde punten.
Tussen spelers met een gelijk aantal punten wordt de positie op de ranglijst bepaald door:
1. Het grootste aantal overwinningen.
2. Het best onderlinge resultaat van de gelijk geëindigde spelers.
3. De hoogste score in volgorde van de ranglijst, dus eerst het resultaat tegen nummer 1, dan het resultaat tegen nummer 2 et c.
4. Opmaken nieuwe ranglijst. Indien nog niet alle beslissingen zijn verkregen dan de stappen 1 tm 4 herhalen totdat er geen n ieuwe ranglijst meer kan
worden gemaakt.
5. Loting.
De laatste nieuwsbrief van dit toernooi ziet er anders uit dan de vorige nieuwsbrieven, want in deze nieuwsbrief worden alle overgebleven partijen besproken en is
elke bladzijde voorzien van foto's (al dan niet geknipt), die op de laatste avond zijn gemaakt.
Het was weer een leuk toernooi, die zonder problemen is verlopen.
Ik bedank iedereen, die geholpen heeft met het invoeren van partijen en het klaarzetten en opruimen van de borden en wens ied ereen een goed vervolg van het
(dam)jaar toe en hoop iedereen volgend jaar weer terug te zien bij het toernooi van 2019.

Haagse Damkampioenschappen-2018; Tweede klasse
Radjin Chandarsing nam een paar weken geleden al afscheid, want hij dacht dat hij niet in
de prijzen zou vallen. Het liep echter anders. Na 6 ronden en met de reglementaire
overwinning op Hanny de Vaal in de laatste ronde kwam Radjin op 11 punten, even veel
als Wynton Meijer, maar die moest nog een ronde spelen. Radjin stond veilig op de tweede
plaats. Om de derde plaats moest nog gestreden worden. Nel Lindhout en Hans van de
Vijver stonden beiden op 7 punten en waren met remise al veilig voor hun achtervolgers.
Nel Lindhout speelde in de laatste ronde tegen Wilfred Promes. Beiden volgen de cursus
van Jeroen Kos, dus beloofde dat een spannende partij te worden. Beide spelers rukten op
naar het centrum, maar helaas zag Nel bij de 17e de hielslag over het hoofd. Wilfred zag
het wel en won een schijf. Enkele zetten later gaf Nel nog een mogelijkheid om een schijf te
winnen, maar dat was een lokzet. Wilfred zag het waarna Nel terug moest ruilen. Daarna
kreeg Nel geen kans meer en won Wilfred de partij.
Hans van de Vijver had nu genoeg aan remise met Joke van der Meijden om op de 3e
plaats te eindigen. Dat werd echter moeilijk, want Hans gaf onnodig een schijf weg. Joke
zag later een leuk zetje, maar die werd haar funest omdat ze de verkeerde kant op ging om
dam te halen. Hans won de partij en werd 3e.
Tussendoor kwam de uitslag van de partij tussen Wynton Meijer en Gerda van der Meijden.
Wynton wisselde spelenderwijs steeds van vleugel en Gerda volgde hem daarin. Beide
spelers kregen vijf op een rij tegenover elkaar, waarbij Gerda de mogelijkheid kreeg om
met een 2 om 2 naar dam te ruilen. Ze deed echter een andere ruil, die verkeerd was.
Wynton kon toen naar dam combineren en de partij winnen.

Wilfred - Nel
31-27 ? Is niet gespeeld.

Na 31-27 volgt:
1. 31-27, 15-20; 2. 27x16, 26-31;
3. 37x26, 24-29; 4. 34x23, 19x46;
waarbij zwart nu in het voordeel is.
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Hanny de Vaal
Wilfred Promes
Wynton Meijer
Joke vd Meijden

-

Uitslagen ronde 7
Radjin Chandarsing R 0 - 2
Nel Lindhout
2 - 0
Gerda vd Meijden
2 - 0
Hans van de Vijver
0 - 2

Joke - Hans
Wat speelt wit ?

Partij:
54. 25-20, 29x40; 55. 39-34, 40x29;
56. 20-14, 19x10; 57. 28x26, met voordeel
voor wit.
Flits:
1. 34-30, 29-33; 2. 25-20, 33x31;
3. 20-15, met winst voor wit.

3e

Wynton - Gerda
14-20 ?

Tempi: + 3 na 43. 35x24.
Partij:
43. 35x24, 14-20; 44. 25x14, 09x20;
45. 24-19, 13x24; 46. 33-28, 24x33;
47. 38x2,9 22x24; 48. 31x02.
Flits:
1. ... 27-32; 2. 37x17, 26x48.
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Eindstand Tweede Klasse
Wynton Meijer
7
Radjin Chandarsing
7
Hans van de Vijver
7
Nel Lindhout
7
Gerda vd Meijden
7
Wilfred Promes
7
Joke vd Meijden
7
Hanny de Vaal
7
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1

0 13
1 11
2 9
3 7
4 5
4 5
3 5
6 1

13
11
9
7
5
5
5
1

- 1
- 3
- 5
- 7
- 9
- 9
- 9
- 13

2-0
0-2

Haagse Damkampioenschappen-2018; Eerste klasse

Alex Kruyshoop was de laatste ronde vrij en met 5 punten had hij geen kans meer
op een prijs.
Op het rooster voor de laatste ronde stonden dus 3 partijen op het programma. Er
werden echter al twee partijen eerder gespeeld, zodat er op 25 april nog maar 1
partij werd gespeeld: Piet van Eeden - Jaap Vermeer.
Moen Lachman en Hedwig Callender hadden hun partij al op 13 maart gespeeld.
Moen zocht in de partij meer de vleugels op en probeerde Hedwig in de hekstelling
te nemen, maar dat lukte niet. Daarna zocht Moen het centrum op. Moen kwam
steeds beter te staan, maar pakte de winst niet (zie diagram). Moen liep door naar
dam, liet deze afpakken om een nieuwe dam te halen. Daardoor kwam Hedwig
steeds verder naar voren. Toen Moen nog een kans op winst liet liggen (zie
toernooibase) werd het remise. Toen was de eindstand nog lang niet bereikt, maar
dit puntje extra had nog niet de eerste plaats opgeleverd.
Piet van Eeden - Jaap Vermeer
Ron de Vaal en Nerin Bisseswar speelden hun partij veel later, maar wel een week
eerder dan oorspronkelijk gepland (op maandag 16 april bij Damclub
Scheveningen). Deze partij ging, achteraf gezien, om het kampioenschap van de
Eerste Klasse. De opening van de partij was niet bijzonder totdat Nerin een foutje
maakte. Hij dacht met een 2 om 2 naar het kerkhof af te ruilen, maar Ron deed een
1 om 1. Daarna had Nerin meerdere mogelijkheden om het kerkhof te verdedigen,
maar deed de verkeerde voortzetting (zie diagram). Ron kreeg dus een cadeautje
en pakte deze zorgvuldig uit. Hij lette goed op de stand, ruilde regelmatig af en brak
met een 2 om 2 door naar dam. Daarna was het snel gebeurd. Ron won de partij en
werd daardoor kampioen van deze klasse.

7 Ron de Vaal
7 Moen Lachman
7 Piet van Eeden
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Eindstand Eerste Klasse
Ron de Vaal
Moen Lachman
Piet van Eeden
Nerin Bisseswar
Hedwig Callender
Alex Kruyshoop
Jaap Vermeer

Uitslagen ronde 7
- Nerin Bisseswar
2 - 0
- Hedwig Callender
1 - 1
- Jaap Vermeer
2 - 0

6
6
6
6
6
6
6

4
3
3
3
2
2
0

1
2
1
1
1
1
1

1
1
2
2
3
3
5

9
8
7
7
5
5
1

9
8
7
7
5
5
1

- 3
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Moen - Hedwig
27-22 ?

Ron - Nerin
9-14 en 4-10 ?

Tempi: -/- 1 na 49. 9-13.

Tempi: + 1 na 13. 44-39.

Flits:
1. 20-14, 17-21; 2. 27-22, 18x27;
3. 14-10, 26-31; 4. 10-04, 13-19;
5. 28-22, 27x18; 6. 04x36.

Flits:
Beter is 5-10 en 10-14 of 15-20.
Voorbeeld:
1. ..., 05-10; 2. 39-33, 29-34;
3. 40x29, 23x34; 4. 35-30, 34-40;
5. 45x34, 19-23; 6. 28x19, 13x35.

1-1
1-1
2-0
0-2

5. 45x34, 19-23; 6. 28x19, 13x35.
Piet - Jaap
Zwart aan zet: hoe verder?

Tempi: -/- 7 na 53. 34-30

Partij:
Jaap gaat door zijn tijd.

Piet van Eeden en Jaap Vermeer speelden hun laatste ronde als enigen op de
25e april. Voor Jaap was niets meer te halen, maar Piet kon bij winst nog
Nerin Bisseswar van de derde plaats verdringen. Dat ging echter niet van een
leien dakje, want Jaap kwam met de Roozenburg opstelling. Deze bleef niet
lang op het bord en het spel draaide daarna om een vooruitgeschoven post
van Jaap in het centrum. Piet speelde er omheen, maar kon alleen nog maar
naar de vleugels of terug ruilen. Jaap verkreeg steeds meer voordeel en
haalde een voorsprong in tempi van 8 (zie diagram). De opbouw kostte veel
tijd en toen hij nadacht over de 2 om 2 met 27-32 was zijn tijd 'ineens' om. Piet
won dus de partij en haalde daarmee de benodigde punten om op de derde
plaats te eindigen. Hij had wel evenveel overwinningen als Nerin en beiden
hadden remise gespeeld, maar Piet won van de kampioen en Nerin verloor.
Dan is Piet derde.

Moen Lachman werd tweede, maar was niet aanwezig om zijn beker op te
halen.

Piet van Eeden wint de derde prijs

Helaas was Moen Lachman niet aanwezig. Hij krijgt zijn beker later.

Ron de Vaal is kampioen van de Eerste Klasse

Haagse Damkampioenschappen-2018; Promotieklasse
Harry Zandvliet was op woensdag 25 april verhinderd en speelde zijn partij tegen Harold
Jagram op dinsdag 17 april bij Damclub Den Haag. Voor beide spelers stond niets meer
op het spel. Harry kon nog wel gelijk eindigen met Jaap van Hal, maar had dan 1 partij
minder gewonnen. De strijd in de partij Harold-Harry ging om het centrum. Daarbij ging
Harold naar het kerkhof. Deze werd echter weggeruild, waarbij Harry zijn schijven om die
van Harold positioneerde. Dat werd zo vakkundig gedaan dat Harold geen goede zet meer
had (zie diagram). Harold probeerde het nog wel met 27-22 en 29-24, maar dat hielp niet.
Hij gaf de partij toen op.
Jaap van Hal kon bij winst op Radjendrenath Kalloe hem nog voorbij gaan naar de 2e
plaats. Radjen probeerde Jaap in de hekstelling op te sluiten, maar moest lang wachten
om dat te doen. Er werd enige tijd aan de andere vleugel gespeeld totdat Jaap een foutje
maakte. Hij wist dat Radjen de hekstelling niet kon innemen, maar vergat daarbij dat veld
13 belangrijk was. Toen deze weggeruild werd kon de hekstelling wel ingenomen worden
en had Jaap geen goede zet meer (zie diagram). Elke variant leidde tot schijfverlies. Jaap
had de minst slechte variant kunnen pakken, maar ruilde verkeerd. Door de overwinning
van Radjen kwam hij gelijk met Nico Leemberg, die nog tegen Rafindrepersad Dihal zat te
spelen.

Nico Leemberg - Rafindrepersad Dihal
Piet Rozenboom - Bas Baksoellah

Piet Rozenboom had met winst op Bas Baksoellah nog kans op de derde plaats en dat kon
ook met remise, maar dat was afhankelijk van andere partijen. In de partij zocht Piet zijn
vleugels op en bleef Bas meer naar het centrum spelen. Langzamerhand werd het
centrum van Bas omsingeld. Piet kreeg een zwak puntje in zijn centrum, dat gevoelig was
voor zetjes en dat moet je tegen Bas niet hebben. Bas sloeg toe (zie diagram) en won de
partij.
Harold - Harry
Wit heeft geen goede zet meer.

Tempi: 0 na 45. 13-19.
Radjendrenath Kalloe - Jaap van Hal
7 Jaap van Hal
7 Rafindre Dihal
7 Bas Baksoellah

Uitslagen ronde 7
- Harold Jagram
2 - 0
- Radjendrenath Kalloe
0 - 2
- Nico Leemberg
0 - 2

7 Harry Zandvliet

- Piet Rozenboom

1

-

1

Radjen - Jaap

Piet - Bas

Zwart heeft geen goede zet meer.

37-31 ?

Tempi: -/- 4 na 33. 2x11.

Tempi: -/- 4 na 33. 2x11.

Minst slechte variant:
1. ........, 24-30; 2. 35x24, 20x29;
3. 33x24, 22x33; 4. 38x29.

Partij:
35. 26x28, 23x32; 36. 38x27, 14-20;
37. 25x23, 18x49.
Nico - Rafindrepersad

Nico Leemberg had aan remise voldoende om kampioen te worden van de
Promotieklasse, maar was dan wel afhankelijk (bleek later) van de partij tussen
Piet en Bas. Als die partij remise liep, dan werd de einstand onduidelijk, maar
inmiddels had Piet verloren en speelde dat niet meer.
Rafindre had al meerdere remise gespeeld dus was het waarschijnlijk moeilijk
om te winnen. Zo nu en dan brak Rafindre de stelling van Nico af, maar bracht
wel een mogelijkheid tot combineren op het bord (zie diagram). Het zetje werd
niet gezien en de partij ging over in klassiek. Er kwam geen voordeel meer op
het bord waardoor de partij remise liep. Nico had zijn puntje binnen en werd
kampioen van de Promotieklasse omdat hij van Harry Zandvliet had gewonnen
en Radjen met Harry remise speelde.
Derde plaats
Tweede plaats
Kampioen

4-10 ?

Tempi: -/- 2 na 23. 38-32.

Toernooibase (alles Kruyshoop):
24. 27-22, 18x29; 25. 30-24, 19x30;
26. 35x04.
Eindstand: Nico en Radjen hebben beiden 4 partijen gewonnen en remise
met elkaar gespeeld. Daarna wordt gekeken naar het beste resultaat tegen
de volgende op de ranglijst. Van Jaap werd gewonnen, maar Nico won van
Harry waar Radjen remise speelde.
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Eindstand Promotieklasse
Nico Leemberg
7
Radjendrenath Kalloe
7
Jaap van Hal
7
Harry Zandvliet
7
Bas Baksoellah
7
Piet Rozenboom
7
Rafindrepersad Dihal
7
Harold Jagram
7
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0 11
0 11
2 7
1 7
2 6
2 6
2 5
5 3
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7
7
6
6
5
3

- 3
- 3
- 7
- 7
- 8
- 8
- 9
- 11

1-1
1-1
2 gew
1 gew
2-0
0-2

Haagse Damkampioenschappen-2018; Hoofdklasse
Voorafgaande aan de laatste ronde moest de partij Nizaam Muradin - Emre Hageman nog
worden ingehaald. Deze partij werd op maandag 16 april bij Stichting Morgenstond
gespeeld. Emre had het druk met repetities en kon alleen op dat moment. Er ging wat mis
met de afspraak, maar de partij werd uiteindelijk toch gespeeld.
Tijdens de opbouw in de partij werden de karakteristieke velden voor klassiek aan beide
kanten gemeden. Daarbij spreidde Nizaam zijn schijven meer over het bord dan Emre. Daar
maakte Emre goed gebruik van, want hij rukte langzaam op in het centrum. Aan het einde
van het middenspel hield hij met 2 schijven 4 schijven van Nizaam bezig. Nizaam moest
offeren om een dam te voorkomen, maar dat was slechts uitstel. Voordat Emre de dam
haalde gaf Nizaam op. In de partij was sprake van een lokzet(?), want na 37-32 leek het
erop dat Emre uit de opsluiting kon komen). Zie diagram. Emre speelde echter eerst 10-15
en toen kon het wel omdat Nizaam niet 42-38 speelde. Emre hield nu zicht op de tweede
plaats (als Jeroen Kos in de laatste ronde verliest van Peter van der Stap).

7
7
7
7

Jeroen Kos
Emre Hageman
Bonne Douma
Frans van de Velde

-

Uitslagen van 25 april 2018
Nizaam Muradin
2 - 0
Peter van der Stap
1 - 1
Hans Tangelder
0 - 2
Frans Teijn
2 - 0

Op woensdag 25 maart werden alle partijen van de 7e ronde gespeeld. De eerste drie van
de eindstand stonden nagenoeg vast (Peter, Jeroen en Emre), alleen de volgorde nog niet.
Alleen Frans van de Velde had nog een minieme kans op de derde plek.
De partij tussen Frans Teijn en Bonne Douma was niet meer belangrijk voor de prijzen. Ook
in deze partij probeerde Bonne de hekstelling in te nemen, maar dat werd door Frans
voorkomen. Daarna speelde Frans zijn schijven zo uit elkaar dat ze twee groepen gingen
vormen. Het spel veranderde weer toen de schijven van Frans elkaar weer vonden en die
van Bonne meer uit elkaar werden getrokken. Frans kreeg steeds meer voordeel en haalde
de winst binnen toen Bonne een fout maakte (zie diagram).

Nizaam - Emre
37-32. Lokzet, want 11-16 mag niet.

Frans Teijn - Bonne
24-29 ? Positioneel
Tempi: + 6 na 45. 42-38.

Tempi: + 3 na 22. 4-10.
Flits:
1. 37-32, 11-16; 2. 32-28, 16x27;
3. 28-23 en wit haalt een dam op 2 of
4.

Partij:
45. .........., 24-29; 46. 30-24, 19x39;
47. 28x08, 12x03; 48. 27-21, 16x27;
49. 32x43.
Beter is 16-21 en 24-29.

Emre Hageman kon niet meer kampioen worden, want hij kon maximaal 10 punten halen en de
uitslag van de partij Peter van der Stap - Jeroen Kos bezorgde altijd één van deze spelers 11 of
meer punten. Emre kon nog wel 2e worden, maar moest dan winnen en Jeroen Kos moest dan
verliezen.
Hans Tangelder zorgde eerst dat de stand niet moeilijk werd en trok toen langzaam op. Daarbij
kreeg hij 6 op een rij op de lijn 15-47. Daarna nam Emre de aanval over, mede door terugruilen
van Hans. De stand bleef gelijk totdat Emre 3 schijven aanbood (!?). Is het dan verstandig om er
achter te lopen? Hans liep er achter en kwam er toen achter. Het was niet goed (zie diagram).
Emre combineerde naar dam. Deze werd wel direct afgepakt, maar leverde Emre wel een schijf
winst op. De partij werd daarna vakkundig uitgespeeld en de winst werd binnen gehaald. Nu was
het wachten op de uitslag van Peter-Jeroen.

Elk jaar worden bij de Haagse
Kampioenschappen weer mooie
bekers uitgereikt aan de
prijswinnaars. De bekers zijn
voorzien van plaatjes waarop de
klasse wordt vermeld. Tijdens de
uitreiking bleek dat er aan de
verkeerde kant werd begonnen.
De winnaars van de 2e klasse
kregen de bekers van de
Hoofdklasse.
De bekers werden daarom snel
even geruild.

Hans - Emre
37-32 ?
Tempi: -/- 2 na 30. 21-27.
Partij:
31. 37-32, 10-14; 32. 32x23, 25-30;
33. 28x06, 30x48; 34. 29-24, 48x19;
35. 41-37, 19x41; 36. 46x37.
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Gedurende het toernooi werden de dammers goed
voorzien van een drankje en tijdens de laatste
ronde ook van diverse hapjes.

Eindstand Hoofdklasse
Peter van der Stap
Jeroen Kos
Emre Hageman
Nizaam Muradin
Frans van de Velde
Frans Teijn
Bonne Douma
Hans Tangelder
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0 10
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2 6
3 4
5 3
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6
6
6
4
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- 3
- 4
- 4
- 8
- 8
- 8
- 10
- 11

1-1
1-1
2-0
0-2
1 gew

Peter van der Stap en Jeroen Kos streden dus om het kampioenschap. Peter had in het
toernooi wel een grote voorsprong verkregen, maar die was daarna weer behoorlijk
geslonken. Wel had Peter genoeg aan remise om de grote Anko Baksoellah beker mee te
mogen nemen.
Beide spelers speelden rustig naar voren zonder af te ruilen. Na een 2 om 2 van Peter
verkreeg hij de mogelijkheid om Jeroen op diens rechtervleugel vast te zetten. Daardoor
had hij licht voordeel (Flits). Jeroen liet de vleugel gewoon opgesloten staan en schoof aan
de andere kant rustig naar voren. Zodoende verdwenen bij de 20e zet al de schijven op zijn
laatste rij, zelfs de kroonschijf. Daarna moest er weer ruimte worden gemaakt (zie diagram).
Langzamerhand slonk het voordeel voor Peter en werd er bij de 43e zet tot remise besloten.
Met deze remise werd Peter ongeslagen Haags kampioen (van harte gefeliciteerd!). Jeroen
en Emre bleven ook ongeslagen, maar met een overwinning minder.

Peter - Jeroen

Jeroen en Emre hadden beiden 3 overwinningen en speelden remise met elkaar. Het
resultaat tegen de eerst volgende op de ranglijst bepaalde toen wie de nummer 2 werd:
beiden wonnen van Nizaam Muradin (nr. 4), dus bracht dat geen uitkomst. Jeroen Kos won
van Frans van de Velde (nr. 5) en Emre speelde remise. Daardoor werd Jeroen 2e.

Tempi: -/- 3 na 20. 4-10.

Nog 18 schijven aan beide
kanten.

Derde plaats

Tweede plaats

Haags Kampioen 2018

De Anko Baksoellah bokaal

Aan het einde van de avond overhandigde Bas Baksoellah de Anko Baksoellah bokaal aan de nieuwe Haags
kampioen, Peter van der Stap.

Dit jaar werd er voor het eerst op woensdagavond gespeeld. Op deze manier werden de drie Haagse verenigingen niet
'gestoord' bij hun interne competitie. Met een deelname van 32 dammers was het toernooi goed bezet, maar we hopen
dat dit aantal in de toekomst zal groeien. Er werden nauwelijks wanklanken gehoord. Wel vonden enkele personen dat
er wel veel partijen buiten het rooster werden gespeeld. 20 partijen van de 103 partijen werden op een andere avond
gespeeld. Dat is 19,4%. Een lager percentage zou mooier zijn, maar de mogelijkheid om elders ook te spelen maakt
het voor sommige dammers wel mogelijk om mee te doen.
Het rooster
of standen
werden op
het scherm
getoond.

Toeschouwers bij de prijsuitreiking.

De partij Piet van Eeden - Jaap Vermeer was als laatste uit.

Reglement (een lastig voorbeeld aan het einde van het toernooi)
Het was in de Promotieklasse bijna lastig geworden om de eindstand te bepalen. Als Piet Rozenboom remise had gespeeld met Bas Baksoellah, dan had hij
hetzelfde resultaat behaald als Harry Zandvliet, namelijk A. 2 gewonnen, 3 remises, 2 verloren; B. remise met elkaar gespeeld; C. remise met Bas Baksoellah,
remise met Rafindrepersad Dihal en gewonnen van Harold Jagram. Het enige verschil zou het resultaat tegen Nico Leemberg en Radjendrenath Kalloe zijn
geweest, want Piet speelde remise met Nico en verloor van Radjen en Harry deed dat andersom. De plaatsen waarop Piet en Harry eindigden werd dus bepaald
door de plaatsen waarop Nico en Radjen eindigden. Om de volgorde tussen Nico en Radjen te bepalen (evenveel overwinningen, remise met elkaar) moest
steeds naar de volgende op de ranglijst worden gekeken. Dat was eerst Jaap van Hal (3e), maar van hem hadden beiden gewonnen. Daarna, en misschien
raadt u dat al, volgde Piet of Harry (4e en 5e plaats). Die volgorde kon dus niet worden bepaald en beide problemen hadden invloed op elkaar.
Om dit op te lossen is gesteld dat er dan naar het resultaat van de eerstvolgende op de ranglijst wordt gekeken, zijnde nummer 6 Bas Baksoellah of
Rafindrepersad Dihal. Ook hier zou dan hetzelfde probleem zijn ontstaan.
Nu bestaat er nog een regel in het reglement: 'Opmaken nieuwe ranglijst'. Het lijkt erop dat er dan een oplossing is, maar als het wordt uitgevoerd dan blijkt dat
de volgorde tussen Bas en Rafindrepersad niet kan worden bepaald omdat dit weer bepaald wordt door de volgorde tussen Nico en Radjen enerzijds en Piet en
Harry anderzijds. Het probleem wat we al hadden verdwijnt niet door Bas en Rafindrepersad uit de eindstand te halen. SB zou in dit geval een oplossing hebben
kunnen bieden, want alle dammers zouden een ander SB hebben gehad. Hierop wordt volgend jaar terug gekomen.

