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Wedstrijdprogramma DVSB / Gooi & Eemland
Competitie UPDB
Afsluiting van het provinciaal kampioenschap:
Alle teams spelen tegelijkertijd op woensdag 13 december in denksportcentrum De Hommel, Utrecht
Hoofdklasse
Gooi & Eemland 1 speelt tegen OG Utrecht om de 1e plaats van het kampioenschap van de provincie Utrecht
Eerste Klasse
Gooi & Eemland 2 speelt tegen ADC/DAWO 1
Landelijke Competitie
09-12-2017
16-12-2017

Gooi & Eemland 1
Gooi & Eemland 2
Hijken DTC 2
IJmuiden Zaanstreek CT

- Het Noorden
- Zenderstad
- Gooi & Eemland 1
- Gooi & Eemland 2

Toernooi informatie en uitslagen gespeelde toernooien
Persoonlijk kampioenschap Utrecht in 2018
Vanaf woensdag 3 januari 2018 kun je weer meespelen om het kampioenschap van de provincie
Utrecht. Om de 2 weken speel je in totaal 9 wedstrijden in Nat. Denksportcentrum Den Hommel in
Utrecht. Afhankelijk van het aantal deelnemers kun je je opgeven voor hoofdklasse, 1e en 2e klasse.
Aanvang 19.30 uur. Partijen van 45 minuten + 1 minuut per zet.
DVSB is elk jaar weer rijk vertegenwoordigd in alle klassen.
Geef je vóór 22 december a.s. op bij Erik Maijenburg (erikupdb@gmail.com).
Deelname kost € 20,-. te voldoen bij aanvang.
Kijk eens naar de website van UPDB voor meer informatie. Ook over de deelnemers.

Gespeeld: Snert damtoernooi voor veteranen op 9 november in Lunteren

Er waren 30 dammers, ingedeeld naar sterkte. Ieder speelde vijf partijen met een half uur bedenktijd.
Jaap Heij, bekend als landelijk arbiter en dé man van Lunteren, zei, dat het deelnemersaantal prima
was. Hij wilde niet te veel reclame. Dan was de organisatie moeilijker met o.a. de bar, snert en
broodjes te behappen. Bert Roest was de enige van DVSB en speelde als een dweil. Slechts één puntje
pikte hij van Cor van Setten. Saillant pikant detail, Bert speelde tegen ex-DVSB’er Ton van der Ploeg
en verloor door twee héél simpele slagzetjes. Nog een andere ‘ex’ speelde mee: Jan van de Veen. Hij
deed dat zo goed, dat hij de hoofdgroep onbedreigd won.
Het 23e Thijs Ravenhorst toernooi Woudenberg op 27 december
Dit ééndaagse toernooi wordt gespeeld in groepen van 6 spelers met 30 minuten bedenktijd per speler. ’s
Middags biedt de organisatie een lunch aan. Geef je op bij Cor van Setten, telefoonnummer: 033 –
2773968/0642894442. Of dcvansetten@kpnplanet.nl
Locatie: Sport en Cultureelcentrum “de Camp” de Bosrand 15 3931 AP Woudenberg.

Oudejaarstoernooien 2017
Traditioneel worden er in Nederland in de week tussen kerst en nieuwjaar diverse eendaagse toernooien
gespeeld. Op de KNDB.nl website staan ze vermeld, maar hierbij een overzicht:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Het 30e Vrieling toernooi in Dedemsvaart op 28 december
Het 6e Oudejaarstoernooi Samen Sterk in Hazerswoude op 28 december
Het 16e Oud en Nieuw sneltoernooi in Heerugowaard op 28 december
Het 40e open Sneldamtoernooi in Wamel op 28 december
Damnacht Witte de Moort in Westerhaar op 29 december
Het 30e Oude Jaars damtoernooi in IJmuiden op 30 december

Jarig
10-12-1943
11-12-1943
13-12-1964
16-12-1958

Ad Vreeswijk
Henk Vogelenzang de Jong
Fred van Amersfoort
Martin Veldhuizen

Marco Ketelaars laat het verleden nog spreken
Jammer dat wij de persoonlijke bijdragen van Marco moeten missen. Voor de nieuwsbrieven konden wij altijd
een beroep op hem doen. Maar uit het rijke archief dat hij heeft opgebouwd, putten wij interessant ‘oud’ nieuws.
Voor dit nummer is interessant het overzicht dat Marco beschrijft op: http://dvsb.nl/nieuws/1947/. Zet dit in
jouw zoekmachine en je ziet de geschiedenis van DVSB in beeld.
Het enige dat niet echt klopt, is dat wij officieel Gooi&Eemland heten. Onze naam is DVSB, maar spelen in
Bondscompetities samen met Boboli als verzamelnaam Gooi&Eemland.
DVSB is een zelfstandige vereniging met een eigen onderlinge competitie, met eigen financieen, met een eigen
bestuur en dus ook eigen beleid. Hetzelfde is het geval met Boboli.

Wel en wee van DVSB

Kerstsneldamtoernooi op 18 december
Het jaar luidt DVSB uit met de organisatie van het
Kerstsneldamtoernooi. Leuk wanneer je meedoet.
Gerekend wordt er op je, behalve wanneer je je afmeldt.
Doe dit uiterlijk zondag 17 december bij bertroest@gmail.com.
Dit om inzicht te hebben over het aantal dammers dat meedoet.
Ook de leden van de zusterverenigingen Boboli en Hilversum krijgen een
uitnodiging. Er zijn geen deelnamekosten.
- Je speelt in een groep met 5 of 6 spelers van je eigen ratingniveau
- Elke speler krijgt 10 minuten de tijd om de partij te spelen.
Zonder tijdstoevoeging per zet.
- Let op: uiterlijk 19.45 uur aanwezig zijn, dan begint het toernooi
- Na 3 partijen is er een pauze om elkaars blunders te tonen dan wel
iets te eten of te drinken
Leuke prijsjes liggen er voor alle deelnemers klaar
om thuis mee te kunnen pronken.

Murphy
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:
‘Een dampartij die goed begint loop slecht af
Een dampartij die slecht begint, loopt nóg slechter af’.

Fragment van de maand door Leo van der Laan
Leo van der Laan heeft een analyses van de gespeelde wedstrijden. Op maandag 13 november speelde Willem
Bor een nogal bijzondere partij met aan het eind verrassende wendingen:

Kennedy Krishnadath

Willem Bor

Kennedy Krishnadath

Willem Bor

Uit de ontmoeting Gooi & Eemland P2 tegen UDG Vriendenkring, waarin
wij zo’n succes hadden. Willem staat iets beter als Kennedy (linker diagram) komt met: 18-22 28-23?
(48-42 kon) 22-28, 24-19 15-20?? (na 17-22 dreigt verlies voor wit) 48-42?? (Willem verzuimde de winst
met 23-18! Enzv.) zie rechter diagram.
Heel simpel kan Kennedy nu schijfwinst behalen met 10-15, 19x10 15x4, 25x14 28x10.
Hij ontwaard echter een mooie dam en raakt dusdanig in de ban, dat loslaten van het idee
niet meer lukt. 36-31? 47x36 28-33? (10-15 kon nog) 38x29 10-15, 19x10 15x4, 25x14
3-9, 14x3 21-26, 3x21 16x47, 36-31 47x44, 49x40. En het eindspel was niet meer te redden voor zwart.

