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Wedstrijdprogramma deze zomer
Je kunt je nog steeds inschrijven voor het 19e Dammen op de Dijk toernooi, dat gehouden
wordt op zaterdag 28 juli 2018. Speellokatie wijkcentrum De Zoutkeet, Zoutmanlaan 3,
Hilversum-Zuid. Doe mee met dit sneldam spektakel met max 66 deelnemers. Elke 10
seconde luidt de gong en dan moét je zetten. Drie categorieën. Kijk op de
site: www.dammenopdedijk.nl - daar vind je meer gedetailleerd de inschrijvingsvoorwaarden.
UPDB-kampioenschap 65+ van 27 t/m 31 augustus. Leden UPDB kunnen meedoen en spelen 8
ronden ‘Zwitsers’. Speellocatie Wijkcentrum De Zoutkeet, Zoutmanlaan 3, 1215 PR Hilversum.
Info/Aanmelden bij Ben van der Linden: slotsom@ziggo.nl of tel. 0655 341 707. Inschrijving
voor 1 augustus 2018. Inschrijfgeld: € 20,- overmaken op bankrek. NL 19 RBRB 0941 5055 53
t.n.v. penningmeester UPDB met vermelding 65+ kampioenschap. Zie ook www.UPDB.nl
Boboli van 9 tm 13 juli. Alweer voor de 7e keer wordt het Boboli Bunschoten open gespeeld in
‘De samenklank’ vlakbij het clubgebouw van onze zusterdamclub. Inmiddels heeft zich een sterk
deelnemersveld gemeld, zoals wereldtoppen Shvartsman. Geef je op bij Peter Frans Koops
( pkoops@hotmail.com) of via de website http://www.damclubbunschoten.nl. Het toernooi wordt
na de prijsuitreiking afgesloten met een voortreffelijke maaltijd.
Heritage Open op 14 juli. De sponsor Heritage zorgt voor een vette prijzenpot van het
sneldamtoernooi (8 rondes Zwitsers) in IJsselstein. Deelname kosten 10 euro incl. lunch.
Inschrijven via de website www.heritageopen.nl of via Koos van Amerongen 06-14202367.
info@heritageopen.nl Tijdig aanmelden want vol is vol Max. 90 deelnemers.
Zomertoernooien. Voor informatie daarover: www.KNDB.nl. Bijna elke week kun je een
toernooi spelen op diverse locaties in Nederland. Het eerste toernooi is Boboli, die hierboven.

Gespeelde wedstrijden
Supercup Utrecht 6 juni
De winst van in het Eemlandtoernooi bracht DVSB naar de finale om de supercup.
Het scheelde maar heel weinig of het competitiejaar had nóg een prijs opgeleverd. Het was OG
Utrecht die met de eer ging strijken, maar dat was op het nippertje. Door ziekte en dus afwezigheid
moesten wij Richard Cousijnsen node missen. Mogelijke winstkans van Maarten Kolsloot en Erik
Maijenburg werd net de nek omgedraaid. En Adri Butzelaar miste in het eindspel een remise.
Allemaal ingrediënten, die laat zien dat DVSB een ijzersterke damclub is!
Voor uitslagen zie ook de site van UPDB.nl.

21e Internationale Open damtoernooi in Salou (Spanje) van 20-28 mei 2018
Twee deelnemers van de DVSB:
Ad Vreeswijk: “Ik heb in Salou te vaak onnodig punten in het eindspel weggegeven” zo zei
Ad, die in de negen gespeelde partijen vijf punten vergaarde. In het zeer grote en sterke veld
eindigde hij in de onderste regionen.
Jaap Langerak: Hij speelde een wisselend toernooi. Kreeg 2x een niet al te moeilijke
combinatie om de oren. “ Maar ik speelde ook twee keer gelijk tegen veel sterkere
tegenstanders die weer 2 blauwe noteringen opleverde. Uiteindelijk ben ik niet ontevreden
met een score van 9 uit 9”.
Sneldamkampioenschap Nederland 9 juni 2018
Tijdens ‘Hilversum Denkt’ hebben Jeffrey Verwoerd (klasse tot rating 900) en Bert Roest
(klasse tot rating 1100) zich geplaatst voor het landelijk kampioenschap. Een enorm
evenement met heel veel jeugd.
Jeffrey die het afgelopen jaar door vaak te spelen in Hilversum steeds sterker gaat spelen had
een niet zo’n beste dag. In de voorronde (Zwitsers) eindigde hij in de onderste regionen. In de
finale groep 3 ging het belangrijk beter met 8 punten een gedeelde tweede plaats.
Bert deed het in de voorrondes beter en bereikte de finalepoule van zijn klasse. Met een score
van 50% met alleen maar rating-sterkere tegenstanders werd hij mooi gedeeld vierde.
Meer informatie over dit kampioenschap lees je in Toernooibase van de KNDB.nl.
Sneldammen DVSB 18 juni 2018

Het wedstrijdseizoen 2017-2018 is afgesloten met een gezellige én drukbezochte clubavond.
Een volle bak met 21 dammers waaronder enkele gastspelers uit Hilversum en Bunschoten.
Mary Langerak was er als enige damdame ook bij. Zij verraste ons vooraf met een
overheerlijke zelfgemaakte kruidenkoek. En aardige prijzen zijn er meegenomen, waaronder
Hans Schuurman. Die pakte met drie flessen wijn flink uit.
Erik Maijenburg had het druk om via de PC het wedstrijdschema te regelen. Het weerhield
hem niet met afstand winnaar van het sneldamtoernooi te worden. Zeker is ook de prestatie
van Adrie Butzelaar het vermelden waard. Hij werd achtste o.a. door een knappe remise
tegen clubkampioen Richard Cousijnsen. Jan Bouwmans damt sinds enkele maanden bij
DVSB na zo’n 30 jaar ‘damdroogstaan’. Het gaat hem steeds beter af: hij won de tweede
ratingroep. Hanneke de Groot maakte de fotoos in deze Nieuwsbrief.
De uitslagen van het toernooi:
Groep 1 (rating 1.000+)

Groep 2 (rating 850+)
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1. Jan Bouwmans
2. Michiel Luiten
3. Serf Klinkenburg
4. Jaap Langerak
5. Jeffrey Verwoerd
6. Henk de Groot
7. Hans Loots

Erik Maijenburg
13
Richard Cousijnsen 11
Jelmer Martens
10
Leo van der Laan
9
Bert van Oosterom
9
Bert Roest
8
Henk Vogelenzang dJ 8

Groep 3 (rating 850-)
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1. Adrie Butzelaar
2. Hans Vermeij
3. Ad Vreeswijk
4. Lennart Bolks
5. Hans Schuurman
6. Mary Langerak
7. Andreas Ongers

8
7
7
6
6
4
2

Barneveld Open 16 juni 2018
Willem Bor 4e in de hoofdgroep! Hij won o.a. van Erik van de Weerdhof. In deze sterke
hoofdgroep won Guntis Valneris, gevolgd door Macodou NDiaye en Mathias de Kruijf.
Erik Maijenburg viel nog terug door een nederlaag in de slotronde tegen Valneris. Hij won
wel van Erik van de Weerdhof en Theo Stoverinck (!)
Michiel Luiten: “Gezellig toernooi met na aflloop een bq”. Michiel werd 4e in groep 2.
Ad Vreeswijk damde bij vlagen heel goed, maar vergat daarbij de klok, waardoor hij in de
B-groep in de middenmoot eindigde.

Jarig
03-08-1953
24-08-1953

Jaap Aalberts
Hans Loots

Wel en wee van DVSB
Algemene Ledenvergadering
Op de laatste clubavond, 25 juni 2018, staat de ALV op het programma. Alle leden hebben
inmiddels alle stukken daarvoor ontvangen.

Dit de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.
De eerste nieuwsbrief van het volgende seizoen verschijnt eind augustus.
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 kunt je niet wapenen tegen het toeval, zowel voordelig als nadelig voor je’

Fragment van de maand door Leo van der Laan
Leo van der Laan geeft in de Nieuwsbrief elke maand een analyse van gespeelde wedstrijden.

Adrie Butzelaar

Richard Cousijnsen
De nieuwe clubkampioen Richard Cousijnsen, maakt net als ieder ander mens, ook
wel eens een foutje. Door het zelf uitschakelen van zijn korte vleugel, heeft Adrie zich al
op achterstand gezet. Richard biedt hem onbedoeld een uitkomst, maar ja, wie vertrouwt een
veelvuldige clubkampioen,
Adrie nam zijn kans dus niet.
39-33? 25-30!
35x24 19x39,
28x10 39x26,
10-5 en vermoedelijk mistte Richard 18-22!
27x18 12x45,
vijf schijven voor de dam die niet weg kan, wegens 13-19.

