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Wedstrijdprogramma DVSB / Gooi & Eemland
Competitie UPDB
Hoofdklasse
Nacompetitie; nog onbekend Van de 6 achttallen spelen de 3 bovenste en onderaan eindigende een finaleronde. De
bovenste spelen voor het kampioenschap en de onderste voor degradatie.
Eerste Klasse
13-11-2017
Gooi & Eemland 2

- UDG-Vriendenkring 1

Landelijke Competitie
11-11-2017
25-11-2017

Heerenveen
Purmerend Zaanstraat CT
Gooi & Eemland 1
Gooi & Eemland 2

- Gooi & Eemaland 1
- Gooi & Eemland 2
- DES Lunteren
- DEZ Reeuwijk Zegveld CT

Toernooi informatie en uitslagen gespeelde toernooien
In de maand november 2018 staat een toernooi gepland, dat interessant zijn voor DVSB-dammers.
Damfeest in Dordrecht op 14 oktober
Er deden 69 dammers mee en dat konden er 70 zijn, wanneer Bert Roest niet thuis ziek in bed lag. Wie er van
DVSB wel waren: Michiel Luiten en en Kennedy Krishnadath die in hun rating groep van 23 dammers
respectievelijk gedeeld 10e (9 uit 9) en 21e (7 uit 9) punten scoorden.

Een impressie van het damfeest. Er zijn heel wat dammers op de fotoos te herkennen. Speciale aandacht op foto 7 met Rene
Runhaar en rechts op de voorgrond in gestreept shirt Arie van Diggele, die de 2 e groep van het vierdaagse toernooi in Lent
won.

55+ Toernooi Lent 17 t/m 20 oktober
Maar liefst 60 dammers speelden dit toernooi in Lent. Andrew Tjon A Ong won dik de hoofdgroep. Hij is dit
jaar weer goed in vorm, zo zegt hij, zodat zijn rating weer duidelijk boven de 1300 is gestegen. Heel bijzonder
was de prestatie van Arie van Diggele, die de 2e groep won. Met zijn rating van ‘slechts’ 830 bleef hij heel wat
spelers van 1000+ of net er even onder voor.

Jaap Langerak speelde veel lange partijen

In de hoofdgroep deed Bert Roest namens DVSB mee. Hij scoorde 6 punten (1x winst en 4x remise) in 7
wedstrijden. In de groep met 30 spelers werd hij gedeeld 17e (naar weerstandspunten 23e). Hij was daar
tevreden mee, want de tegenstand was kwalitatief sterk.
In de 2e groep verdedigde Jaap Langerak de kleuren van DVSB. Ook hij behaalde 6 punten(1x winst en 4 x
remise). Eveneens 30 dammers en ook Jaap werd gedeeld 17e (naar weerstandspunten 18e). Hij verdiende een
blauwe notering door winst op Leo Steyntjes, die door de problemen op het bord door zijn klok ging.
37e Open damkampioenschap Amersfoort 18 t/m 21 oktober
Deelnermers DVSB Ad Vreeswijk en Jan v.d. Veen
Nagenoeg tegelijkertijd met Lent is dit kampioenschap met traditioneel een sterke bezetting.
Jan van de Veen werd kanp gedeeld 15e (plek 22 wanneer je weerstandspunten neemt) en Ad Vreeswijk
eindigde in de onderste regionen met zijn 48e plaats. Eenzelfde resultaat had Harry Vredeveldt. Het viel ook niet
mee, want het deelnemersveld was nogal sterk.
Jan schreef voor de nieuwsbrief het volgende:
Dammen om je hersenen te trainen;
In verband met geheugenproblemen als gevolg van mijn dwarslaesie ben ik in januari gaan dammen.
Naast het genieten is er langzaam maar gestaag herstel en kom ik ook meer in vorm. Ik merk wel dat ik veel
blunders maak en wel kijk maar het niet altijd goed zie. Afgelopen maand heb ik daardoor 40 ratingpunten
verloren. Ik speel veel en bijvoorbeeld afgelopen dagen in Open Amersfoortse. Laatste partijen gingen
eindelijk goed met als uitschieters winst tegen Shammie Kasnadi (zie diagram) en remise na een gevecht van
5,5 uur tegen Ben Provoost. 1 ronde had ik een leuke partij tegen Leopold Kouogeue. Ik miste een paar keer
de remise en zelfs de winst (zie foto rechts met de stand op het bord).
e

20-10-2017: Jan - Shammie stand na 24…. 18-23?
Zie ook Fragment van Leo van der Laan onderaan.

18-10-2017: Jan - Leopold Zwart gaat 23-29? spelen

Snert damtoernooi voor veteranen op 9 november in Lunteren

Damclub Lunteren nodigt dammers uit voor een gezellige damtoernooi voor senioren. Je speelt in
groepen van zes spelers met spelers naar jouw sterkte. Het wedstrijdtempo is 30 minuten per speler per
partij. Er wordt gespeeld in de hoofd-, eerste en tweede klasse. De aanvang van het damtoernooi is
10.00 uur (aanwezig zijn om 9.45uur) het duurt tot 16.00 uur Voor iedere deelnemer is er een prijs. De
kosten per deelnemer zijn € 7,50 Damclub DES zorgt voor de lekkere erwtensoep en de lunch. De
Schuifeldam, Bisschopweg 104A, Lunteren. Opgeven kan tot dinsdag 7 november bij Jaap Heij
jaapheij@online.nl 06 -22130773 De damvereniging rekent erop dat weer veel damvrienden de weg
naar Lunteren zullen vinden. Vorig jaar deden aan het toernooi 34 dammers mee.

Wel en wee van DVSB
Kerstsneldamtoernooi op 18 december
Het jaar luidt DVSB uit door de organisatie van het Kerstsneldamtoernooi. Je bent alvast van harte uitgenodigd
hieraan deel te nemen. Eenieder wordt naar sterkte ingedeeld in groepen van vijf of zes spelers Ook de
zusterverenigingen Boboli en Hilversum krijgen een uitnodiging. Leuke prijsjes liggen er voor alle deelnemers
klaar om thuis mee te kunnen pronken. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief
Carnavalstoernooi (alvast aankondiging)
In februari is het Carnavalstoernooi (alleen DVSB) en dan spelen we voor de gekkigheid weggevertje, een
vreemd spel op het schaakbord én dan nog dat verrassend merkwaardige Fries Dammen.
Hierover wordt je ruim van te voren over de spelregels geinformeerd.
Paassneldamtoernooi
We spelen met z’n allen in één grote groep ‘Zwitsers’. Maar dat is nog héél ver weg.
Schooldammen
Het bestuur heeft besloten in 2018 geen schooldamtoernooi te organiseren. Tijdens de vergadering van juni
2016 werd al met de aanwezigen vastgesteld, dat in januari 2017 waarschijnlijk het laatste toernooi plaatsvindt
ivm de hoge kosten en de te geringe opbrengst die daar tegenover staat. De school in Soest en sponsor gemeente
Soest/Baarn zijn geinformeerd door het bestuur.

Ad interim in het bestuur
In verband met organisatie van interne toernooien en publicaties is gevraagd Bert Roest ad interim het bestuur
ter zijde te staan.
Jeugddammen in Hilversum
Jaap Langerak en Bert Roest zijn lid van DVSB, maar óók van Damclub Hilversum.
De jeugddamclub die zij opgericht hebben begint steeds meer vorm te krijgen. Zie ook onderstaande foto.

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:
1. De stelling van een dampartij zal eerst slechter worden, voor deze beter wordt
2. Wie zei er dat de stelling beter zou worden?

Marco Ketelaars laat het damverleden spreken
Deze nieuwsbrief laat Marco problemisten en damrubrieken tot ons spreken.
Soest en Baarn kenden verschillende problemisten, ook wel met een damrubriek.
Geo van Dam (Baarn), Chris Bakker(Soest->Baarn) zijn bekende namen.
Ook H. Bakker en H. Bakker jr, deden aan problematiek.
Waarschijnlijk hebben deze het probleemvak geleerd van de Baarnaar->Soestdijker W. Henger.
http://dvsb.nl/rubriek/whenger/
http://dvsb.nl/nieuws/1913/pc19130219_hermanhoogland_zwartwit.php
http://dvsb.nl/nieuws/1933/oprichting_odg.php
Vooral de eerste rubriek van whenger vraag nogal wat tijd om al die probleemstellingen van pakweg een eeuw
oud na te spelen. Mooi materiaal, waar je de komende maand – tot de volgende nieuwsbrief – zoet mee bent.
Weet iemand meer van W. Henger??
Is de W.Henger uit den Haag wel dezelfde als die uit Baarn/Soest?
Wil je aan Marco of de redactie van deze nieuwsbrief laten weten of je de man kent?

Jarig
13-11-1966
30-11-1966

Richard Cousijnsen
Jelmer Martens

Fragment van de maand door Leo van der Laan
Leo van der Laan verzorgt elke week een uitgebreid verslag en analyses van de onderling gespeelde wedstrijden
en die staan op de website van DVSB. Leo selecteerde dit keer een partij uit het toernooi van Amersfoort j.l.
waarin Jan van de Veen had kunnen winnen van Leopold Kouoqueu Kouomou en remise speelde tegen
Ben Provoost. Ook tegen Shammie Kasnadi speelde hij erg sterk:
Shammie Kasnadi

Jan van de Veen
Jan aan zet, heeft maar één goede, precies genoeg dus. 37-31! 26x37 32x41! Shammie is te ongeduldig,
wil 27-21 vermijden en speelt 18-23? 27-21! 16x18, 28-22 18x27, 34-30 25x34, 40x16 en omdat schijf 27
gaat vallen geeft Kasnadi op. Ook hierin overtreft Jan zijn tegenstander, want hij is er zelf twee keer ingelopen,
allebei kostte een schijf, maar toch nog allebei remise!

