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Programma 
Zaterdag 17 juli 11.00 uur Aanmelding en loting 
  12.00 uur Opening en eerste ronde 
Zondag 18 juli 12.00 uur Tweede ronde 
  19.00 uur Park Blitz 
Maandag 19 juli 12.00 uur Derde ronde 
Dinsdag 20 juli 10.00 uur Vierde ronde 
  16.00 uur Vijfde ronde 
Woensdag 21 juli 12.00 uur Zesde ronde 
Donderdag 22 juli 12.00 uur Zevende ronde 
  20.00 uur Disco Blitz 
Vrijdag 23 juli 12.00 uur Achtste ronde 
Zaterdag 24 juli 10.00 uur Negende ronde 
  16.00 uur Prijsuitreiking en sluiting 

Organisatiecomité 
Het bestuur van dit organisatiecomité wordt gevormd door: 

Fred Ivens, voorzitter en perszaken, 06-10204996 
 Cor Stapper, secretaris 
 Jan Kok, penningmeester en sponsoring 
 Alex Kruyshoop, toernooisecretaris en wedstrijdzaken, 06-40018652 
 Richard van Diggele, nevenactiviteiten en sponsoring, 06-28470625 
 Jan Weerheijm, adjunct 

Gerard de Groot, webmaster 

Arbiters 
Johan Demasure,  Lendelede, België  (hoofdarbiter) 
Martin van der Hout,  Monster, Nederland  (arbiter) 

Aansprakelijkheid 
De organisatie van het toernooi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de 
kosten wegens ziekte of ongeval die zich tijdens het toernooi of in de speelzaal 
voordoen. Dit geldt eveneens voor het zoek raken of op andere wijze verloren 
gaan van meegebrachte goederen. 

The Hague Open 2010 op het internet 
The Hague Open 2010 heeft een eigen site op internet. Surf naar 
www.damweb.nl/tho voor alle informatie over en tijdens het toernooi voor: 
� Het laatste nieuws 
� Uitslagen 
� Foto's 

� Het rooster voor de volgende speelronde 
� Een selectie van de gespeelde partijen 
� Alle standen 
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Den Haag, dammen achter de duinen                                                    
Den Haag heeft iets met dammen. Mede dankzij de ambitieuze en 
enthousiaste organisatoren zal al weer voor de 15

e
 keer het 

damevenement The Hague Open zowel op recreatief als op 
topniveau worden gespeeld.  
 
Een sport die zeer toegankelijk is. Wie kan er niet dammen? Dat 

leer je al van kinds af aan. Toch zijn er relatief maar weinigen die dammen als 
‘echte’ sport zien. Tegen een denksport wordt doorgaans toch anders 
aangekeken. Het is de organisatie weer gelukt een groot en sterk 
deelnemersveld aan te trekken. Een week lang in een prachtige en relaxte 
omgeving als Ockenburgh, een perfecte locatie voor dit evenement. 
 
We dagen dan ook iedereen uit om eens langs te gaan bij dan wel deel te 
nemen aan dit attractieve toernooi. Dit toernooi gaat echter uit Den Haag 
verdwijnen. 
 
Ondanks het sterke deelnemersveld lukt het de organisatie niet meer 
voldoende sponsors voor het evenement te interesseren, al is dat niet de enige 
reden van het beëindigen van deze traditie. Wij hopen dat dit, zoals de 
organisatie zegt ‘laatste toernooi in deze vorm’, in de toekomst toch weer in 
Den Haag zal plaatshebben.  
 
Den Haag Topsport wenst de organisatie, deelnemers, vrijwilligers en publiek 
veel succes en voldoening bij de The Hague Open 2010. 
 
Lonneke Schijvens 
Manager Den Haag Topsport (onderdeel van Den Haag Marketing) 
 

 
SCT Accountants Park Blitz sneldamtoernooi 
Zondag 18 juli 2010 staat het SCT Accountants Park Blitz sneldamtoernooi op 
het programma. Er zal gespeeld worden voor de ingang van Sport- en 
Recreatiecentrum Ockenburgh. Bij slecht weer zal er binnen gespeeld worden. 
Het sneldamtoernooi begint om 19.00 uur. Er worden zeven rondes gespeeld, 
met een bedenktijd van vijf minuten per persoon en vijf seconden per gedane 
zet. Inschrijven kan t/m 16.00 uur, via het inschrijfformulier in Sport- en 
Recreatiecentrum Ockenburgh of 06-28470625. Voorinschrijvingen zijn ook 
mogelijk bij Richard van Diggele (t/m vrijdag 16 juli) via 06-28470625 of 
richardvandiggele@casema.nl. Het inschrijfgeld bedraagt € 5, contant te 
voldoen bij de toernooileiding. Voor GMI’s is de deelname gratis. De eerste t/m 
derde prijs bedragen respectievelijk € 60, € 30 en € 15. Ook dit jaar zijn er extra 
prijzen te winnen in de diverse subklassementen. 
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Traditie moet wel doorgaan 
In mijn herinnering zijn er altijd belangrijke damtoernooien in Den 
Haag gespeeld. Al aan het eind van de jaren zestig hadden we 
het prestigieuze RDG-toernooi met deelname van spelers als 
Sijbrands en Andreiko. Ik weet nog goed dat ik er speciaal voor 
naar Den Haag kwam om te kijken en daar ook logeerde. In de 
afgelopen tien jaar heeft DNC Adecco het open damtoernooi in 

Den Haag gesponsord en het is een hele eer een sponsor te hebben die zo 
trouw was. Hoewel teleurstelling over het besluit te stoppen zal overheersen, 
moet er vooral toch ook dankbaarheid zijn.   
 
In deze steeds snellere maatschappij worden denksporten vaak als statisch 
beschouwd terwijl dat allerminst het geval hoeft te zijn. Binnen de FMJD denken 
we hard na over mogelijkheden om toernooivormen interessanter en 
aantrekkelijker te maken zonder meteen de spelregels te veranderen. Daarmee 
moeten we ook sponsoren over de streep kunnen trekken, zeker in een 
dynamische omgeving waarin internet een steeds belangrijker rol speelt. 
Daarom zal er zeker weer een nieuwe traditie op gang komen in Den Haag.   
 
Dit laatste open toernooi belooft een recorddeelname van zeer sterke spelers te 
krijgen. Er zal dan ook hard om de zege gevochten worden. Er zullen – 
hoogstwaarschijnlijk – ook Chinese spelers meedoen en ik kan u verzekeren 
dat die hun rol op het werelddamtoneel snel zullen opeisen. In het toernooi in 
maart in Yichun wist één van de Chinese spelers de tienvoudige oud-
wereldkampioen Tsjizjov al te verschalken en ik voorspel dat binnen tien jaar de 
Chinese spelers volop mee zullen doen in de strijd om de wereldtitel. Misschien 
zien we in Den Haag al wel een nieuwe Chinese wereldkampioen aan de gang!  
 
Aan de organisatoren komt alle lof toe voor het vele werk dat zij in dit toernooi 
gestopt hebben. Ergens geld voor geven is één, maar de energie opbrengen 
om alles tot in detail te regelen, is wat anders. Ik denk dat we vaak 
onderschatten hoeveel uren daarmee gemoeid zijn. Het is dan ook een hele 
voldoening als de eerste zet gedaan wordt en misschien nog wel een grotere 
als de laatste zet is uitgevoerd. De organisatoren zullen ongetwijfeld hun 
vrijkomende energie in nieuwe evenementen steken.   
De FMJD is heel trots op de vele zomertoernooien die ieder jaar in Nederland 
gespeeld worden. Nederland profileert zich daarmee toch steeds als een 
damland bij uitstek. Voor dit laatste The Hague Open wens ik iedereen veel 
succes en ik hoop dat de spelers ons met een aantal gedenkwaardige partijen 
zullen verrijken.  
 
Harry Otten 
President FMJD 
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Proost op de toekomst!  
‘Niets heeft eeuwigheidswaarde’ sprak een oude hoofdredacteur 
me eens vaderlijk toe. Dat gezegde gaat ook in de damwereld op, 
de partijen van Sijbrands en Wiersma daargelaten… Vijftien keer 
hebben wij u de zegeningen van een internationaal 
zomertoernooi aangeboden en vijftien keer zagen we onze 
inspanningen beloond met een rijk geschakeerd deelnemersveld 
waarbij spelers van Alexander Schwarzman tot Jan Drijver – om 

twee uitersten te noemen – het altijd prima naar hun zin hadden. 
 
We hebben u wel eens gevraagd of een andere toernooiopzet (nog) beter zou 
aanslaan. Nee, dus. ‘Houden zo’ was de vrijwel unanieme conclusie. Dat meer 
van hetzelfde is ook een van de redenen geweest dat wij er als organisatie op 
24 juli een punt achterzetten. Toegegeven: die toernooiweek zelf is het 
genieten geblazen met zoveel damplezier en zovele sociale contacten. 
Anderzijds echter misten we bij de voorbereidingen steeds meer de prikkel van 
creatief bezig te zijn en moesten we oppassen niet in een plichtmatige routine 
te verzanden. Dit gevoegd bij het feit dat hoofdsponsor DNC Adecco er na tien 
jaar – onder diverse benamingen - mee is gestopt heeft ons doen besluiten The 
Hague Open straks tot voltooid verleden tijd te verklaren.  
 
Dankzij de medewerking van Den Haag Topsport en een aantal kleinere 
sponsors kunnen we toch in stijl afsluiten. Op dit moment (tweede helft juni) 
hebben we al meer deelnemers (plm. 140) dan de afgelopen jaren zodat het 
ernaar uitziet dat we een recordaantal in sporthal Ockenburgh kunnen 
verwelkomen. Onder hen acht grootmeesters – onder wie vier toernooiwinnaars 
– en een handvol internationale meesters.  
 
Ook gaan we er prat op tweevoudig wereldkampioen bij de junioren Andrei 
Tolchykau en Neêrlands-hoop-in-bange-dagen Roel Boomstra achter de 
touwen te kunnen presenteren. En het is niet uitgesloten dat ook de tienvoudige 
wereldkampioen Alexei Tsjizjov van de partij zal zijn als trainer van een 
achtkoppige Chinese delegatie die – zo is de bedoeling – voor de eerste keer in 
ons land haar opwachting zal maken.  
 
Als Stichting The Hague Open gooien we het bijltje er niet bij neer. We zijn van 
plan elk jaar een damevenement te organiseren. Te beginnen al in december 
met het wereldkampioenschap voor junioren en meisjes in het Fletcher Hotel 
Carlton in Naaldwijk. Vandaar geen tranen maar een proost op de toekomst. U 
bent nog niet van ons af… 
 
Fred Ivens 
Voorzitter Stichting The Hague Open 
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Stoppen op hoogtepunt                                                         
Het open damtoernooi in Den Haag is niet meer weg te denken. 
Toch zullen de damliefhebbers het vanaf 2011 zonder dit jaarlijkse 
damevenement moeten stellen. Het organisatiecomité is na vijftien 
jaar toe aan een andere uitdaging. Dat is op zich niet verkeerd, 
maar voor veel damliefhebbers zal het vreemd zijn dat ze deze 
sportieve vorm van vakantie houden volgend jaar moeten missen. 

Vorig jaar was het toernooi het grootste van de drie traditionele 
zomertoernooien (Den Haag, Nijmegen en Brunssum). Ook dit jaar wordt een 
recorddeelname verwacht. Het is bekend dat sporters op het hoogtepunt van 
hun carrière afscheid nemen, dat organisatoren dat doen is nieuw, maar 
waarom niet. 

Dit jaar zal het toernooi het zonder hoofdsponsor moeten stellen. Na tien jaar 
stopt DNC Adecco met de damsponsoring. Jammer, maar zo vreemd is het 
niet. Ook bij andere sporten, die publicitair veel aantrekkelijker zijn dan de 
damsport, heeft voortdurend een wisseling van sponsors plaats. 

Het komende toernooi wordt gehouden onder de naam The Hague Open, de 
naam waarmee Theo Dijkstra vijftien jaar geleden de reeks inzette. Gedurende 
die vijftien jaren hebben veel dammers volop strijd geleverd, de echte toppers 
hebben er een aardig vakantiegeld aan overgehouden. De meesten echter 
hebben gewoon veel plezier beleefd aan de schier onuitputtelijke variaties die 
het damspel biedt. Jonge spelers hebben er ervaring opgedaan, ouderen 
speelden op hun routine maar genoten niet minder van het spel. 

De damsport mag dan weliswaar niet bekend staan om het sociale karakter 
ervan, maar toch durf ik te stellen dat er tijdens deze toernooien veel contacten 
zijn gelegd. Tussen spelers onderling, maar ook met gastgezinnen waar met 
name de buitenlandse deelnemers werden ondergebracht. 

De waarde van dergelijke toernooien is groter dan men denkt. Daarom 
deelnemers, laat nog één keer volop sportieve strijd zien. Laat zien dat dit 
toernooi moet blijven. Wie weet zijn er andere mensen die het willen 
voortzetten. 

In ieder geval is een compliment op z'n plaats voor het huidige 
organisatiecomité dat zich afgelopen jaren zo voortreffelijk voor de damsport 
heeft ingezet. Bij deze!  

Johan Haijtink 
Voorzitter KNDB 
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Herinneringen met dank en respect 
Met de hulp van vele damvrienden organiseerde ik in 1996 het 
eerste The Hague Open. Dit jaar heeft helaas (voorlopig?) het 
laatste toernooi plaats. Een mooie reeks van 15 jaren. 
 
Bij het schrijven van deze inleiding passeren vele goede 
herinneringen de revue. De mooie en enerverende beginjaren 

blijven gegrift in mijn hart. Het begon eigenlijk al in 1994, toen het WK in Den 
Haag zo’n fantastisch succes was mede dankzij wethouder Piet Vink en Jan 
Kok en de geweldige steun van vele vrijwilligers van de Haagse en regionale 
damclubs. Vooral de steun van Piet en Thea Lok, Leo van Teijlingen, Martin 
van der Hout, Alex Kruyshoop, Riet Weenink en mevrouw Lewis zal ik nooit 
vergeten. 

Want het organiseren van een open toernooi, gewoonlijk zonder sponsor en 
dus met beperkte financiële middelen, is geen kleinigheid. Ik begon eraan 
omdat ik vond dat naast de mooie, grote zomertoernooien in Nijmegen en 
Brunssum het voor de dammers in het westen prachtig zou zijn als er jaarlijks 
ook een groot internationaal damtoernooi in de Randstad zou worden 
gehouden. Dit werd in de loop der jaren bevestigd door een steeds groter 
aantal deelnemers uit de Randstad. 

In 2000 verhuisde ik naar Portugal. Gelukkig waren Jan Kok en Gerard de 
Groot bereid om de organisatie over te nemen. Die hebben met de hulp van 
vele Haagse en regionale medewerkers meer dan 10 jaar het toernooi met 
succes voortgezet. 

Ik vind het dan ook erg jammer dat na 15 jaar het toernooi moet eindigen. We 
moeten begrip hebben voor het feit dat er niemand te vinden is om het toernooi 
zonder sponsor voort te zetten. Ik heb nog even gespeeld met de gedachte om 
zonder sponsoring en op afstand de leiding van het toernooi weer op me te 
nemen, maar de door de FMJD ingestelde ‘toernooibelasting’ van € 5 per 
deelnemer heeft me snel doen besluiten om dat dan maar niet te doen. 

Mijn respect voor en dank aan allen die met heel veel onbaatzuchtige 
persoonlijke inzet ‘ons The Hague Open’ zovele jaren hebben georganiseerd. 

Theo Dijkstra 
Oprichter The Hague Open 
 
 
 
 



 - 9 -

Opmerkelijke deelnemers  

GMI Guntis Valneris, Letland 
Oud-wereldkampioen, winnaar Axioma Groep Open 2004 en 
DNC Open 2007 

GMI/GMN Hans Jansen, Amsterdam 
  Winnaar ORAP Open 2000, deelnemer aan alle toernooien 
GMI/GMN Kees Thijssen, Amsterdam 

Winnaar The Hague Open 1999 en DNC Open 2009, vijfvoudig 
Nederlands kampioen 

GMI/GMN Ron Heusdens, Schiedam 
Nederlands kampioen 2008, elfvoudig nationaal kampioen 
denksporttriatlon  

MI Andrei Tolchykau, Wit-Rusland 
  Wereldkampioen junioren 2008 en 2009 
MF/MN Ben Provoost, Amsterdam 

Nederlands kampioen sneldammen 2010, Wereldrecordhouder 
kloksimultaan 

MI/cMN Roel Boomstra, Emmen 
Wereldkampioen aspiranten 2007, 2

e
 op NK 2010, nominatie 

Young Talent Award 2010 
MF/MN Frits Luteijn, Dordrecht 
  Penningmeester FMJD, voorzitter Van Stigt Thans 
Martijn van IJzendoorn, Wateringen  
  Nederlands pupillenkampioen (+ sneldammen) 2009 en 2010,                                   
                          nationaal talent 
Jan Dallinga, Neede 

Open Nederlands Veteranenkampioen 70+ 2010 
Ton Weenink, Steenwijk 
  Deelnemer aan alle toernooien 
 
         

Ockenburgh Disco Blitz sneldamtoernooi 
Donderdag 22 juli 2010 staat het Ockenburgh Disco Blitz sneldamtoernooi op 
het programma. Er zal gespeeld worden in het Sport- en Recreatiecentrum 
Ockenburgh. Ervaar hoe het dammen is met de speciale discoschijven en dito 
licht en muziek. Het sneldamtoernooi begint om 20.00 uur. Er worden zeven 
rondes gespeeld, met een bedenktijd van vijf minuten per persoon en vijf 
seconden per gedane zet. Inschrijven kan t/m 18.00 uur, via het 
inschrijfformulier in Sport- en Recreatiecentrum Ockenburgh of 06-28470625. 
Voorinschrijvingen zijn ook mogelijk bij Richard van Diggele via 06-28470625 of 
richardvandiggele@casema.nl. Het inschrijfgeld bedraagt € 5, contant te 
voldoen bij de toernooileiding. Voor GMI’s is de deelname gratis. De eerste t/m 
derde prijs bedragen respectievelijk € 60, € 30 en € 15. Ook dit jaar zijn er extra 
prijzen te winnen in de diverse subklassementen.  
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Prijzen                                                                            
The Hague Open Klassement (hoofdklassement) 
Eerste prijs € 1000 
Tweede prijs €   500 
Derde prijs €   400 
Vierde prijs €   300 
Vijfde prijs €   200 

Subklassementen 

Klassement Deelnemers  

Ockenburgh Klassement KNDB-rating t/m 799 E 
A+ Salarisverwerking Klassement KNDB-rating 800 t/m 949 D 
Caminada Notarissen Klassement KNDB-rating 950 t/m 1099 C 
SCT Accountants Klassement  KNDB-rating 1100 t/m 1249 B 
Den Haag Topsport Klassement KNDB-rating 1250 t/m 1399 A 
Jan de Koning Klassement Senioren 65+ s 
Swadenburgerdam Klassement Senioren 55 t/m 64 S 
DC Den Haag Klassement Aspiranten/junioren J 
HDV Ons Doel Bereikt Klassement Welpen/pupillen P 
DC Scheveningen Klassement Vrouwen V 

 
 
Voor de KNDB-rating-klassementen zijn de volgende geldprijzen beschikbaar: 
Eerste prijs € 100 
Tweede prijs €   50 
Derde prijs €   25 
 
Voor de overige klassementen zijn de volgende geldprijzen beschikbaar: 
Eerste prijs € 50 
Tweede prijs € 25 
                

Voorbehoud 
Bij minder dan 100 deelnemers kan de organisatie het prijzengeld evenredig 
verminderen. Dit geldt ook voor de subklassementen wanneer daar minder dan 
tien deelnemers zijn. Eventuele wijzigingen worden voor aanvang van het 
toernooi bekend gemaakt.  
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Combinations Ratingprijs 
De Combinations Ratingprijs wordt uitgereikt aan de deelnemer die met het 
grootste ratingverschil wint van iemand met een hogere rating.          

 

 

Aad Ivens Trofee 
De hoogst eindigende Nederlander in het toernooi wint de Aad Ivens Trofee. 
Deze wisselbeker is ingesteld ter nagedachtenis aan de in 1994 overleden 
Haagse dammer Aad Ivens. Hij vervulde gedurende tientallen jaren 
bestuursfuncties binnen de KNDB en FMJD. Hij was internationaal arbiter bij 
diverse topevenementen en speelde maar liefst 52 jaar in het eerste team van 
RDG.  

 

 

Jan de Koning Klassement 
Het 65+-klassement is vernoemd naar de begin 2010 overleden Westlandse 
dammer Jan de Koning. Hij was behalve voorzitter/jeugdleider van DC VELO, 
voorzitter van Westland DC en voorzitter van het Westlands Dam Comité ook 
een aantal jaren actief binnen de stichting The Hague Open.  

 

 

Theo Dijkstra Combinatieprijs 
De Theo Dijkstra Combinatieprijs wordt uitgereikt aan een deelnemer die een 
opvallend fragment van zichzelf of van anderen inzendt. De inzendingen 
worden beoordeeld door een deskundige jury. Er zijn drie geldprijzen 
beschikbaar.                                           
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Deelnemers 
De lijst met deelnemers is bijgewerkt t/m 20 juni 2010. De lijst is gesorteerd op 
KNDB-rating per 31 december 2009. Voor spelers zonder KNDB-rating is deze 
geschat (*), evt. a.d.h.v. de FMJD-rating. 
 
Naam Plaats   Cat. Rating  

Guntis Valneris Jurmala City (Let) GMI  H 1561  

Alexander Getmanski Tula Gorelki (Rus) GMI  H 1553  

Kees Thijssen Amsterdam GMI GMN H 1548  

Andrei Tolchykau Gomel (WRu) MI  H 1502 * 

Mourodullo Amrillaev Sterlitamak (Rus) GMI  H 1489 * 

Ron Heusdens Schiedam GMI GMN H 1485  

Hans Jansen Amsterdam GMI GMN H 1467  

Ben Provoost Amsterdam MF MN H 1465  

Roel Boomstra Emmen MI cMN HJ 1456  

Aleksej Domchev Vilnius (Lit) GMI  H 1446  

Nikolay Gulyaev Jakoetsk (Rus) MI  H 1428 * 

Anton van Berkel Tilburg MI MN H 1420  

Cor van Dusseldorp Leiden MI MN H 1419  

Rein van der Pal Heerenveen MF MN H 1405  

Daouda Diakité Bamako (Mli) MI  HA 1398 * 

Frits Luteijn Dordrecht MF MN HA 1396  

Bruno Fopa Sneek MF  HA 1373  

Ricardo Pierre Petite Anse (Hai) GMI  HA 1368  

Wim Bremmer Leidschendam   HA 1357  

Paul Sier Volendam   HA 1349  

Maikel Palmans Groningen   HA 1340  

Irina Platonova Jakoetsk (Rus) MIF  HAV 1338 * 

Jeroen Kos Den Haag MF cMN HA 1331  

Frerik Andriessen Delft MF  HAJ 1324  

Gerrit Wassink Lochem   HA 1308  

Leopold Sekongo Roosendaal MI cMN HA 1306  

Ton Burgerhout Vlaardingen   HA 1299  

Matrena Nogovitsyna Jakoetsk (Rus) MIF  HAV 1298 * 

Evert Bronstring Leiden  MN HAs 1297  

Waldo Aliar Delft   HAS 1297  

Klaas Hendrik Leijenaar Groningen   HA 1295  

Wouter van Beek Utrecht   HAs 1283  

Natalia Shestakova Jakoetsk (Rus) MIF  HAV 1269 * 

Nikolay Kychkin Jakoetsk (Rus)   HA 1253 * 

Ruud Kloosterman Zwijndrecht   HB 1245  
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Naam Plaats   Cat. Rating  

Fidèle Nimbi Reims (Fra) MF  HBs 1244 * 

Herman van Westerloo Amsterdam   HBs 1241  

Martijn van der Klis Alphen a/d Rijn   HB 1241  

Bé Eggens Stieltjeskanaal   HB 1239  

Niek Smeitink Doetinchem   HB 1229  

René Wijpkema Groningen   HB 1223  

Guido Verhagen Sint Pancras   HB 1222  

Ayyyna Sobakina Jakoetsk (Rus) MFF  HBJV 1217 * 

Harry Clasquin Capelle a/d IJssel   HB 1216  

Jan Dallinga Neede   HBs 1210  

Pertap Malahé Den Haag   HBS 1205  

Martijn van IJzendoorn Wateringen   HBP 1204  

René Estebé Reims (Fra)   HB 1199 * 

Paul Teer Zaandam   HBS 1196  

Ed Holstvoogd Delft  MN HBs 1195  

Feroz Amirkhan Koog a/d Zaan   HBJ 1191  

Ramon Sakidin Purmerend   HBS 1191  

Hans Kreder Leiden   HBS 1184  

Hubertus van der Vossen Amsterdam   HBs 1180  

Henri Macaux Toulouse (Fra)   HBS 1178 * 

Joël Palmans Hoogeveen   HB 1169  

Edwin de Jager Schiedam   HB 1153  

Roy Bidesi Den Haag   HB 1145  

Daan van Os Alkmaar   HB 1145  

Harold Jagram Den Haag   HBS 1137  

Fred Ong Leiden   HBS 1137  

Anna Chuprova Jakoetsk (Rus)   HBV 1130 * 

André van der Kwartel Leiden   HBS 1128  

Johan Veerman Volendam   HB 1125  

Soenderlal Kalpoe Uden   HBS 1123  

Jimmy Depaepe Kortrijk (Bel)   HB 1119  

Anton Permyakov Jakoetsk (Rus)   HBJ 1116 * 

Nico Leemberg Enkhuizen   HBS 1104  

Jan Riesthuis Culemborg   HBS 1103  

Aysen Andreev Jakoetsk (Rus)   HBJ 1101 * 

Ingrid de Kok Bennekom   HCV 1099  

Michel Emolo Reims (Fra)   HC 1098  

Fode Diakité Bamako (Mli)   HCJ 1095  

Yatta Kebe Bamako (Mli)   HCJ 1095  

Ruud van Drunen Rotterdam   HCS 1091  
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Naam Plaats   Cat. Rating  

Agne Bucinskaite Luton (Eng)   HCV 1089 * 

Koos van Amerongen IJsselstein    HCJ 1086  

Tim Hendriksen Doetinchem   HC 1083  

Qianrang Zeng Hubei (Chn)   HCP 1079 * 

Hans Jacobsen Den Haag   HCs 1067  

Jos de Wild Zierikzee   HC 1062  

Johan Strous Woerden   HCS 1047 * 

Akulina Sobakina Jakoetsk (Rus)   HCJV 1042 * 

Henk Meester Bleiswijk   HCs 1040  

Rudsel Wolf Rotterdam   HC 1027  

Erik Maijenburg Woerden   HC 1014  

Pieter Rozenboom Den Haag   HCs 1013  

Lolke Huitema Terzool   HC 1008  

Ritchie Wijnker Den Helder   HCJ  1006  

Piet Schep Lopik   HCs 1003  

Gerard Peroti Rijswijk   HC 999  

Jan Terpstra Leeuwarden   HCS 991  

Frans Poorter Zoetermeer   HCS 982  

Stijn Kindt Heule (Bel)   HCP 977 * 

Joris Ketelaars Soest   HCJ 976  

Adriaan Groenendijk Rotterdam   HCS 962  

Ayanika Kychkina Jakoetsk (Rus)   HCV 958 * 

Ratan Ganeshie Rotterdam   HC 951  

Bert Deneef Gullegem (Bel)   HDP 946 * 

Peter Schipper Haarlem   HD 944  

Gerrit Slottje Lisse   HD 940  

Victor Foss Rotterdam   HDS 937  

Alex Ketelaars Soest   HDJ 927  

Frits Stuger Amersfoort   HDs 927  

Wouter Morssink Hazerswoude Dorp   HDP 916 * 

Sixuan Shi Peking (Chn)   HDV 900  

Hans de Vast Bergambacht   HDs 898  

Roy Coster Sint Pancras   HDJ 890  

Wim Bennink Eibergen   HDs 888  

Kai Zhang Hubei (Chn)   HDP 875  

Hanqing Zhao Hubei (Chn)   HDJV 875  

Wenlong Gao Hubei (Chn)   HDJ 875  

Soerin Ramdjielal Rotterdam   HD 874  

Jhonatan van den Hoorn Alphen a/d Rijn   HDJ 873  

Ronald Wisse Vlaardingen   HD 863  
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Naam Plaats   Cat. Rating  

Angelina Popova Jakoetsk (Rus)   HDPV 850 * 

Matthijs Broek Vlaardingen   HD 840  

Thijs Verboon Noordeloos   HDP 840  

Frank Hagebeek Haarlem   HD 828  

Hedwig Callender Den Haag   HDS 817  

Katarzyna Ptak Apeldoorn   HDV 811 * 

Stan Brink Heerhugowaard   HEJ 797  

Robert van Diggele Woerden   HE 780  

Steven den Hollander Rijnsburg   HEJ 778  

Willem Jolink s-Heerenberg   HEs 770  

Zhenyu Li Hubei (Chn)   HEP 750  

Ton Weenink Steenwijk   HEs 747  

Erick Atherley Capelle a/d IJssel   HE 740  

Ali Fthalla Alphen a/d Rijn   HEJ 739  

Radjin Chandarsing Den Haag   HE 738  

Wenxi Fang Hubei (Chn)   HEPV 725  

Keqing Han Hubei (Chn)   HEPV 725  

Mitchel Mensinga Heerhugowaard   HEP 723  

Chiel Overvoorde Rijswijk   HEs 717  

Gerard van der Valk Monster   HES 697  

Nel Lindhout Den Haag   HESV 693  

Marijn van Drunen Rotterdam   HEJ 665  

Wouter Kindt Heule (Bel)   HEP 650 * 

Jasper Verhoef Rijnsburg   HEJ 646 * 

Teun de Kluyver Rijnsburg   HE 587  

Jan Drijver Ermelo   HES 494  
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Wedstrijdbepalingen 

1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het 
Spel- en Wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing.  

2. Het toernooi heeft plaats van zaterdag 17 juli tot en met zaterdag 24 juli 
2010. Er worden negen rondes gespeeld volgens het Zwitsers systeem, 
waarbij men nooit meer dan één keer tegen dezelfde tegenstander 
uitkomt. De paring voor de rondes heeft plaats op basis van rating 
(KNDB-rating per 31 december 2009).  

3. Het speeltempo per persoon bedraagt vijftig zetten per twee uur, 
vervolgens één uur per persoon voor het uitspelen van de partij. 
Tijdsverlenging en arbitrage zijn niet toegestaan. Het verstrijken van de 
bedenktijd beslist de partij. 

4. Een overwinning levert twee punten op, een remise één punt en een 
verloren partij nul punten. Een uitslag wordt genoteerd als 2 - 0, 1 - 1 of 
0 - 2. 

5. Het afbreken van de partij is niet toegestaan. Een partij duurt maximaal 
zes uur. 

6. Indien na één uur speeltijd één van de spelers niet aanwezig is, wordt 
de partij, na de desbetreffende aanduiding op de klok, voor hem 
verloren verklaard.  

7. In de laatste twee rondes kunnen spelers, die een FMJD-norm kunnen 
behalen, verzoeken om een geleide loting.  

8. Noteren in duplo is verplicht. Het originele notatiebiljet, met vermelding 
van de uitslag, de verbruikte tijden en door beide partijen ondertekend, 
wordt direct na afloop van de partij aan de arbiter overhandigd. Het 
biljet dient duidelijk leesbaar en volledig te zijn.  

9. Het is niet toegestaan partijen te analyseren in de speelzaal. Daarvoor 
kan men terecht in het restaurant van Sport- en Recreatiecentrum 
Ockenburgh. In deze ruimte is speelmateriaal aanwezig; het 
wedstrijdmateriaal dient in de speelzaal te blijven. 

10. Indien een speler zich onverhoopt uit het toernooi moet terugtrekken, 
wordt hij vervangen door een andere, door de wedstrijdleiding aan te 
wijzen, speler, waarbij de reeds behaalde punten worden toegevoegd 
aan het puntenaantal van deze vervanger. Kan er geen vervanger 
worden gevonden, dan worden de resterende partijen voor de 
teruggetrokken speler verloren verklaard, waarbij zijn puntentotaal blijft 
gehandhaafd. 

11. De wedstrijdleiding bestaat uit de voorzitter van het organisatiecomité 
(of diens plaatsvervanger) en de arbiters. De wedstrijdleiding kan zich 
laten bijstaan door derden. De uitspraak van de wedstrijdleiding is 
bindend. 

12.  De eindstand wordt bepaald op volgorde van het aantal behaalde 
wedstrijdpunten, diegene die het hoogste aantal haalt, is winnaar. Als 
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de wedstrijdpunten gelijk zijn, dan geldt het onderstaande in deze 
volgorde:  

o Hoogste gemiddelde tegenstanderrating  
o Grootste aantal overwinningen  
o Meeste weerstandspunten  
o Meeste SB-punten  
o Loting  

Hoe hoger of groter, hoe hoger de plaats in de eindstand. 

13. Indien een speler voor zowel een prijs in het hoofdklassement als voor 
een prijs in een ratingklassement in aanmerking komt, dan ontvangt hij 
de prijs behorende bij het hoofdklassement. De andere prijs gaat naar 
de eerstvolgende in het ratingklassement. Indien een speler in 
aanmerking komt voor geldprijzen in meer dan één subklassement, 
heeft hij alleen recht op de grootste prijs of als de prijzen gelijk zijn, op 
de prijs in het subklassement met het laagste aantal deelnemers. De 
prijs in het andere subklassement gaat dan naar de eerstvolgende. 
Samenvattend: Een speler kan dus recht hebben op twee geldprijzen; 
één in het hoofdklassement of één in een ratingklassement en één in 
een subklassement!  

14. Een speler die ontbreekt bij de sluitingsceremonie, zaterdag 24 juli 
2010 aanvang 16.00 uur, wordt vijfentwintig procent op zijn prijzengeld 
gekort. 

15. Het is verboden gebruik te maken van audiovisuele middelen. Tevens 
is het verboden te roken en gesprekken te voeren in de speelzaal.  

16. In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de 
wedstrijdleiding.  
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Bereikbaarheid 

 
 
Sport- en 
Recreatiecentrum 
Ockenburgh 
Wijndaelerduin 27 
2554 BX Den Haag 
 
Pers:  
06-10204996  
Wedstrijdsecretariaat:  
06-40018652  
Nevenactiviteiten:  
06-28470625  

 
 
 

 
Via Den Haag HS, Laakhaven: 
Bus 26 richting Kijkduin. Let op 
verschil in halte in het weekend met 
doordeweeks. Uitstappen bij 
‘Westduin’. Reistijd: ca. 35 min.  
 
Via Den Haag Moerwijk: 
Bus 26 richting Kijkduin. Uitstappen bij 
‘Westduin’. Reistijd: ca. 25 min. 
 
Via Den Haag CS: 
RR 3 richting Loosduinen. Uitstappen 
bij ‘Pisuissestraat’. Reistijd: ca. 35 
min.  
 
Via Den Haag Laan van NOI: 
RR 3 richting Loosduinen. Uitstappen 
bij ‘Pisuissestraat’. Reistijd: ca. 40 
min.  
 
Zie www.9292ov.nl (en www.htm.net) 
voor een routebeschrijving.   

Per auto: 
Komend uit richting Utrecht, 
Amsterdam en Rotterdam, volg de 
borden  
Den Haag - Zuid. U komt via de 
Lozerlaan Den Haag binnen. Deze 
weg gaat over in de 
Ockenburghstraat, Aan uw linkerhand 
bevindt zich de Wijndaelerweg, de 1

e
 

straat rechts is de Wijndaelerduin. 
Gelijk rechts daarvan is gelegenheid 
tot gratis parkeren, voor de sporthal 
kan betaald geparkeerd worden. 
 
Het is ook raadzaam om een 
routeplanner te raadplegen, bijv. 
www.routenet.nl.      
 
Let op: ernstige verkeershinder op 
de A12 in het weekend! Zie 
www.vanAnaarBeter.nl   
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