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Wedstrijdprogramma DVSB / Gooi & Eemland
16-09-2017
30-09-2017

Gooi & Eemland 1 – Damcombinatie Fryslan
Gooi & Eemland 2 – SNA Heerhugowaard 3
Harderwijk 1 – Gooi & Eemland 1
Hofstaddammers/Den Haag – Gooi & Eemland 2

Toernooi informatie zomer 2017 en uitslagen gespeelde toernooien
De clubcompetitie lag stil. Juist voor organisatoren van damtoernooien reden om fanatieke dammers het nodige
voor te schotelen. Hieronder de resultaten van deelnemende DVSB’ers.
Bunscote Open 2017
Aan dit toernooi deden in de week van 10 t/m 14 juli veel DVSB’ers mee. Een hogere score dan 50% (7 pnt)
was er niet bij. Die kwamen op naam van Ad Vreeswijk en Ton van der Ploeg. Ad speelde als een leeuw, want
met zijn rating van 804 was zijn gemiddelde tegenstand 1023 rating. Zijn remise (met zelfs winstkansen) tegen
Krijn ter Braake was klasse. Zeker ook mooi van Ton, want tussendoor bemoeide hij zich met de organisatie en
dat leidt behoorlijk af. Jaap Langerak en Bert Roest bleven steken op 6 punten, maar die stuitten op wel heel
sterke tegenstanders. Tot slot Hans Loots, die speelde een beroerd toernooi en hij scoorde 5 punten. Bert begon
flitsend het toernooi tegen Hans van Berkel sr, zo zelfs dat Harm Wiersma op 15 juli hieraan aandacht besteedde
in de Telegraaf (zie www hieronder) en de remise tegen Peter v.d. Stap mocht er ook zijn. Daarna was het
toernooi knudde voor hem. https://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20170715/282806421355070

Veel vertrouwde damgezichten bij het Bunscote Open

Het 18e Dammen op de Dijk toernooi
Gehouden op zaterdag 29 juli 2017 van Damclub Loosdrecht (binnenkort Damclub Hilversum) in
Watersportcentrum "Ottenhome" was met ruim 60 spelers/sters prima bezet. In de eerste klasse deden vijf
DVSB’ers mee in vijf groepen van zes spelers. Daarvan haalde er maar liefst drie (!) de finale. Gewonnen door
Michiel Luiten net voor Jaap Langerak (dus 2e) , die tegen elkaar op remise hielden. Michiel was in de
voorronde gewoon de sterkste in een door uitval uitgedunde groep met vier spelers. Jaap was in de ochtend al
goed en wist o.a. de sterke Kees Kentie te verslaan. Hans Loots die in de voorrondes prima speelde, bakte er in
de finale weinig van. Ook verrassend was de finaleplaats van Alexander v.d. Mheen (Bunschoten). Bert Roest
morstte een puntje in de voorronde tegen de jonge Bram Cysouw en mistte daardoor de finale. Hij blunderde in
de 2e groep en werd daar derde. Hans Vermeij tot slot deed het in de voorrondes en in zijn finalegroep 3 naar
behoren en haalde een gemiddelde score.

Harry de Waard was de beste gong-dammer, Michiel Luiten de beste van de 1e klasse

Barneveld Open
Op 1 juli is dit traditionele toernooi gespeeld. Een rapid toernooi met 20 minuten op de klok.
Ton van der Ploeg en Bert Roest zaten in een (te) zware groep met 20 spelers. Dus zij zeiden tegen elkaar: “wij
gaan strijden wie de laatste plaats wint”. Ton ontworstelde zich er aan door een fraaie overwinning op Erik van
de Weerdhof. Bert speelde als een beginner en werd een na laatste. Ad Vreeswijk speelde in de andere groep
met meer onderlinge gelijkwaardigheid. Hij eindigde net boven de middenmoot met een +1 score. Ad: ”alleen
tegen Rene Runhaar. Ik weet, dat hij steeds speelt op de Coupe Philippe. En wat gebeurt er: ik trapte er in”.
Amersfoortse Café-dam-drive.
Het Amersfoorts Dam Genootschap (ADG) organiseert op zondag 9 juli voor de 13e keer dit bijzondere
damevenement. Met vier spelers behaalde je samen de punten. Het viertal werd samengesteld door de
wedstrijdcommissie naar gelang sterkte en rating. Dus met vier spelers behaalde je samen de wedstrijdpunten in

acht speelronden. Het team van Ad de Hoon, Bert van Oosterom, Jan Terpstra en Hans Loots werden duidelijk
de winnaar met zes overwinningen, een remise en een verloren partij. Vooral Ad, Bert en Hans scoorden er
lustig op los en bracht menig overwinning voor het team.
Het team met Ad Vreeswijk werd 3e, de teams met Michiel Luiten en Leo van der Laan gedeeld 5e/6e en het
team van Willem Bor werd 9e. Persoonlijke score van de DVSB’ers: Ad Vreeswijk en Hans Loots op bord 4
scoorden 9 punten. Op bord 3 scoorden Michiel Luiten 7 en Wim Bor 3 punten en op bord 2 bleef Leo van de
Laan steken op 4 punten.
Op onderstaande foto het winnende team, waar Jan Terpstra wordt gemist.

Een trotse Hans Loots, die met het team (Jan Terpstra ontbreekt) won in Amersfoort

MTB Open Hoogeveen 14 t/m 19 augustus
Het was weer een zeer sterk bezet toernooi met 110 (!) deelnemers/sters. Daaronder drie DVSB’ers. Auke
Scholma won. Hij vergaarde de meeste weerstandspunten in een groep met 12 wedstrijdpunten. Leo van der
Laan zei: “eigenlijk heb ik slecht gespeeld”. Dat bleek niet uit zijn klassement. Mooi 26e met 10 punten. Het
hoogtepunt vormde zijn partij tegen Leopold Kouogueu Kouomou, die Leo had moeten winnen. Zie ook het
fragment onderaan deze nieuwsbrief. Jaap Langerak was nogal ontevreden. Veel punten laten liggen. Tegen
clublid Hans Loots speelde hij een partij van 6 (!) uur en op het moment supreme liet Jaap de winst glippen.
Mede daardoor behaalde Hans 7 wedstrijdpunten (76e plaats) en Jaap bleef steken op 6 punten (88e).
Het UPDB kampioenschap 65+
Een nieuw initiatief: van 21 t/m 25 augustus. Leden UPDB doen mee en spelen van maandag 21 aug. t/m vrijdag 24
aug. 8 ronden ‘Zwitsers’. Speellocatie in ’t Web, Spinnerie 15 in Loenen a.d. Vecht. De organisatie was wat
teleurgesteld met de 15 deelnemers, terwijl er 28 konden deelnemen. Daarvan een mooie afvaardiging van DVSB.
Ton van der Ploeg, die ook de hoed van wedstrijdleider ophad, speelde de eerste partij remise tegen Evert van de Pol,
maar had eigenlijk moeten winnen. Remise speelde ook Bert Roest tegen Frits Stuger, waarbij Bert een voordelige
stand uit zijn handen liet glippen. Leo van der Laan had een offday. Hij gaf tegen Ruud Klarenbeek zomaar een
schijf weg en verloor later. Tot slot Ad Vreeswijk. Hij speelde een voortreffelijk partij tegen Harry de Waard maar
Ad kon het in het eindspel niet bolwerken om een puntje mee te snoepen. Jammer. Wil je de uitslagen verder volgen?
Die staan elke dag netjes op toernooibase van de KNDB. Of kom gezellig langs.

Jaarlijkse oefenpartij Lunteren – Gooi & Eemland
Vrijdagavond 8 september wordt een oefenwedstrijd gespeeld in en tegen Lunteren.
We beginnen om 20.00 en iedereen is welkom!
Heb je zin om alvast in te spelen meld je dan aan bij Gerhard de Graaf: gerharddegraaf@hotmail.com
Het adres is: De Schuifeldam, Bisschopsweg 106, 6741 XC Lunteren

Jarig
20-09-1953
28-09-1963

Adri Butzelaar
Klaas Bor

Wel en wee van DVSB
+ Marco Ketelaars heeft voor de Nieuwsbrief weer bijzondere informatie voor je in petto.
Selecteer de regel met http:/ etc en zet die in je zoekmachine en dan krijg je de inhoud te zien.
Waar zijn de tijden gebleven, waar in elk dorp gewoon een damclub had.
Marco laat wat uitslagen zien van clubs in Eemdijk en Eemnes:
http://dvsb.nl/nieuws/1937/simultaan_vos_eemdijk.php
http://dvsb.nl/nieuws/1929/cc19290309_onderlinge_eemnes.php
Marco vraagt ook aandacht voor de zomertoernooien 2017, waaraan Eric van Dusseldorp in de pers aandacht
aan schenkt: http://dvsb.nl/nieuws/2017/zomertoernooien_2017.php
+ We kennen allemaal toch de Wet van Murphy?: ‘Als er iets mis kan gaan, dan gáát het ook mis’.
Murphologie voor dammers zal het volgende herkenbaar zijn:
‘Als je in een complexe kritieke damstand gedwongen wordt uit diverse mogelijkheden te kiezen, zul je
ongetwijfeld de slechtste zet doen ’
+ Jullie hebben het onlangs van Adrie Butzelaar via mail een treurig bericht ontvangen.
Toch hierbij nog maar eens wat Adrie hierover heeft geschreven:
Hallo damvrienden
Vanavond werd ik gebeld, dat ons oude jeugdlid Robert Jan Sall is overleden. Hij had al jaren last van een
tumor in zijn hoofd, die niet verwijderd kon worden. Daardoor kreeg hij regelmatig epileptische aanvallen. Van
vrijdag op zaterdag kreeg hij er weer een , die hij niet heeft overleefd. Familie heeft hem in zijn bed
aangetroffen. Hij is slechts 35 jaar geworden.
Robert kwam als 7 jarige bij ons op de club DVSB. Hij behaalde heel veel provinciale titels bij de aspiranten en
junioren. Ook met sneldammen behaalde het kampioenschap van de UPDB. Met Virgil Beszelsen, Rudy
Zuiderdorp en Hoang Nguyen werd hij in 1994 nederlands kampioen aspiranten viertallen. In 1995 bereikten ze
wederom de finale. Rijnsburg, met o.a. Arjan de Mooi, Michael Kloosterziel en Richard Meijer waren te sterk
voor ons. Hij heeft tegen vele goeie dammers gespeeld in de ereklasse.
Een paar jaar geleden speelde hij remise tegen ons andere jeugdtalent Roel Boomstra, met CTD Arnhem tegen
Hijken voor de nationale competitie. Hij was op 18 jarige leeftijd clubkampioenschappen van DVSB. Daarna
ging hij elders dammen.
Robert wordt gecremeerd in Den en Rust Bilthoven op maandag 28 augustus om 13.45 uur. Als ik de rouwkaart
krijg zal ik hem naar jullie mailen.
Met vriendelijke groeten en een dikke traan
Adrie Butzelaar

Provinciale training door Andrew Tjon A Ong
Ook dit seizoen start de UPDB wederom met de Provinciale Trainingen. Voor de dammers in Baarn en
Bunschoten is het prettig dat de training is in ons verenigingslokaal (!). De groep is 10 dammers groot en
iedereen krijgt veel persoonlijke aandacht van gespeelde partijen. Je kunt ook zelf een dam-onderwerp
inbrengen. Zie hieronder voor meer gegevens.

Fragment van de maand door Leo van der Laan
Leo van der Laan verzorgt elke week een uitgebreid verslag van de onderling gespeelde wedstrijden en die staan
op de website van DVSB. Leo analyseert een aantal partijen en er komen in de standen juweeltjes voor, waarvan
er ééntje in de nieuwsbrief nog een keertje in beeld gebracht wordt. Leo selecteerde onderstaand diagram. Het is
een partij die hij zelf speelde in het toernooi in Hoogeveen. Leo zelf aan het woord:
Natuurlijk is een remise tegen Leopold voor mij een prachtig resultaat, waar hij ook echt tevreden mee is. In de
partij bij het eindspel was Leopold nog niet tevreden met remise, met als resultaat een dodelijke fout, maar ik
zag het niet.
De laatste zet was dus 29-23 van Leo en Leopold vervolgd met: 21-27??? En toen: 23x14 27-31? (elke andere
zet verlies ook, na wat langer weerwerk) 14-10?? Ai remise na 31x42, 10-4 26-31, 4x36 42-47, 4137 47x15, 36-4 43-49, 28-22. Na 21-27??? is winst 14-9! 31x42, 28-23 3x14, 23-19 14x23, 33-29 23x34,
30x37.
Leopold Kouogueu Kouomou

Leo van der Laan

