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Wedstrijdprogramma bij DVSB

Paassneldammen op maandagavond 26 maart
Het carnaval is over. De ogen richten we meteen op Pasen. Het traditionele sneldammen op de maandag voor
Pasen is het volgende waar ons over mogen verkneukelen. Bij beschikbaarheid van een laptop en met een
kundige bediener ervan gaan we ‘Zwitsers’ elkaar in de haren vliegen. Afhankelijk van de deelname, zullen er
drie of vier ratingklassementen gemaakt worden. Zorg dat je erbij bent en win één of meerdere dozen met
eieren. Iedereen heeft prijs! Hans Vermeij zorgt bovendien voor een overheerlijke salade. Bravo!
Om 19.45 uur starten we het toernooi. Ook leden die normaal niet op de clubavond komen: van harte welkom.

Gespeelde wedstrijden
DVSB bekert in finale tegen ADG
Na drie gewonnen rondes heeft DVSB de finale bereikt. Maandag 19 maart versloeg ons viertal UDG.
Zie ook het verslag dat Leo van der Laan heeft gemaakt.
Schooldammen.
Op 17 maart spelen in De Oase te IJsselstein viertallen, die tijdens de schooldamwedstrijden in Soest het recht
kregen om aan de provinciale kampioenschappen mee te doen.
Zoals verwacht heeft Daltonschool de Uitkijck uit Baarn zal evenals vorig jaar het kampioenschap van Utrecht
bij de groepen 7/8 gewonnen. Alle acht tegenstanders werden met ruime cijfers verslagen.
Vorig jaar won dezelfde school met bijna dezelfde spelers het toernooi voor Welpen (groep 5/6) en werden de
jonge dammers zelfs nr. 13 van Nederland. Benieuwd hoe ze het dit jaar landelijk doen.
Bij de welpen dit jaar viel de prestatie van Guido de Brés uit Baarn eveneens in de prijzen. Ze werden mooi
tweede. Slechts één wedstrijdpuntje minder dan De Regenboog uit Amersfoort. Ook zij mogen landelijk de eer
van Baarn verdedigen!
Zo heeft het schooldamtoernooi dat DVSB in januari j.l. organiseerde zeker zijn nut bewezen.

Damfeest Dordrecht op 10 maart
Andrew Tjon A Ong organiseerde mede het groots opgezette sneldamtoernooi in Dordrecht. Een van
de redenen dat het sneldammen in Woerden te weinig spelers trok en afgezegd.
Ja het was een feest waar veel DVSB’ers aan mee hebben gedaan. In een sterke bezetting met diverse
meesters en grootmeesters won Alexander Baljakin. En ‘onze’ dammers deden het als volg:
18e Erik Maijenburg: Een prima resultaat neergezet met 11 punten, waarin hij blauwe noteringen
verdiende tegen Martijn de Jong, Radjas Balkaran en Clifton Agate.
25e (gedeeld) werd Michiel Luiten met 10 punten. Sneldammen is niet zijn sterkste zijde, maar pakte
toch heel mooi de winst tegen Bert van Oosterom én een fraaie positie in het veld met 84 dammers.
47e (gedeeld) werden Willm Bor en Gerard Benning met 8 punten. Willem kreeg in de 1e ronde
meteen Baljakin tegen zich en dat is toch leuk om mee te maken
60e (gedeeld) werden Hans Loots en Jeffrey Verword met 7 punten. Jeffrey hield verrassend Willem
Bor op remise en Hans kreeg een dikke blauwe notering tegen Keita Desmet.
77e (gedeeld) werd Ad Vreeswijk met 5 punten.
Persoonlijk kampioenschap Utrecht 2018
Vanaf woensdag 3 januari 2018 strijden weer DVSB’ers mee om het kampioenschap van de provincie
Utrecht. Kijk hoe onze dammers het doen op de fraai vernieuwde site van UPDB.nl.
De prestaties na 5 van de 9 te spelen rondes verlopen prima voor onze damclub.
- Bert Roest en Gerard Benning (ook een beetje DVSB) gaan in de eerste klasse aan kop met 8
punten. In de 6e ronde treffen ze elkaar en de winnaar van dat treffen schiet aardig op voor de
eindwinst.
- Op een gedeelde 5e plaats met 6 punten presteren Jeffrey Verwoerd en Hans Vermeij uitstekend.
- Jaap Langerak heeft ook 6 punten, maar heeft al een 6e ronde gespeeld
- Hans Loots heeft 4 punten en dat hadden er met gemak ook 6 kunnen zijn door een paar keer de
verkeerde schijf te zetten
In de tweede klasse verdedigt Andreas Ongers de eer. Hij haalde één punt minder en hij zegt zelf over
zijn toernooiprestaties: “ik speel tegenwoordig best goed!”

Toernooien gepland in april
Geselecteerd met afstanden binnen zo’n 80 km van het Gooi. De info komt van de KNDB-site.
Maar het is stil in Nederland met het dammen. Wel in onze regio: Hilversum Denkt. Zie volgende pagina.
In Wageningen wordt het Open NK voor veteranen gehouden. Aan dit toernooi doen mee: Leo van der Laan,
Hans Loots, Jaap Langerak en Bert Roest.

Hilversum Denkt op 7 april
Op zaterdag 7 april 2018 wordt het jaarlijkse denksportevenement Hilversum Denkt gehouden. Aanvang is 10:00
uur, u dient om 9:45 uur aanwezig te zijn Het speeltempo is per partij 5 minuten plus 5 seconden per zet. Er wordt
gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Dammers kunnen zich inschrijven in de hoofd-, eerste-, tweede klasse of
de damesgroep. De locatie is in het centrum van Hilversum in de partytent op de Kerkbrink.

Inschrijven bij Erik Maijenburg uiterlijk 5 april 2018: Voorkeur per mail: erikupdb@gmail.com
Telefonisch 06-18549736. Erik kan ook meer info geven.
Zie ook de mail die Erik naar alle DVSB’ers heeft gestuurd.

Jarig
01-04-1958

Gerard Benning

Wel en wee van DVSB
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:
Je zit tijdens een partijtje dammen in een crisis,
wanneer je niet kunt zeggen: “Zand erover”.

Website DVSB
Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe website voor DVSB.
Wellicht gaat die over een paar weken de lucht in. Informatie volgt.

Fragment van de maand door Leo van der Laan
Leo van der Laan geeft in de Nieuwsbrief elke maand een analyse van gespeelde wedstrijden.
Vers van de pers uit de bekerwedstrijd UDG-DVSB:

Patrick van der Tol

Eric van Dusseldorp

Eric staat wat beter, maar het is niet genoeg voor de winst.
Een hele slordige blunder van Eric van Dusseldorp volgde hier.
33-29??? 18-22! en Eric bood remise aan, wat werd aangenomen.
Sowieso had 40-34 in de diagramstand gemoeten en niet omdat de andere zet fout was.
13-19 blijft verboden, dus is logisch 15-20 en Eric had gewonnen met
28-22! 17x28, 32x23 18x49, 39-34 49x21, 26x10.

