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Nieuwsbrief 731; d.d. 19 april 2020 Redactie: Jaap van Hal

In Memoriam Henk de Witt (Bron: site KNDB)
DAMMER/ORGANISATOR/KUNSTENAAR HENK DE WITT 1947-2020
‘Bevlogen, beminnelijk, bourgondisch’
‘Ze zijn nog lang niet van me af’. Henk de Witt dacht eind december na afloop van het door hem geïnitieerde Toptoernooi-zonder-remise meteen alweer een zet vooruit. Zoals het een goede 
dammer en zeker ook Henk zelf betaamt. Het mocht echter niet zo zijn. Een ongelukkige val (gevolgd) door een hersenbloeding in zijn Delftse grachtenwoning werd hem uiteindelijk op Goede 
(wat heet) Vrijdag fataal.
De woorden die bij Henk de Witt passen zijn: gepassioneerde liefhebber van de damsport, bevlogen, beminnelijk, perfectionistisch, bourgondisch, kleurrijk, creatief, estheticus en een 
onvermoeibare doordouwer die van geen opgeven weet. KNDB-voorzitter Frans de Jonge: ’Groot verlies, voor de damsport! Maar ook als mens’.
Hij verenigde sinds jaar en dag de drie-eenheid dammer/organisator/kunstenaar in zich. Zijn (dam)kunst, vorig jaar nog via – uiteraard- een damevenement geëxposeerd, hangt in menig 
huiskamer te pronk.
Zelf kon hij meer dan verdienstelijk een partijtje spelen. In zijn geboorteplaats Groningen werd hij als lid van DGZ diverse malen provinciaal jeugdkampioen en veroverde ook een keer – vóór 
Douwe de Jong en Paul Germain – de titel bij de senioren. Na zijn verhuizing naar Delft liet hij in de toenmalige West-Hollandse Dambond onder andere Ron Heusdens zijn hielen zien. Zijn 
grootste succes boekte hij in 2017 toen hij zich met overmacht tot Nederlands veteranenkampioen mocht laten kronen. Het inspireerde de Zeeuwse veteraan Aart Walraven tot de volgende 
limerick:
Een dammer uit Delft, de guit,
ging steeds voor de volle buit:
een plusscore van liefst zes!
Zelfs een virus hield hem bij de les.
wel is hij koortsig onder z’n pet en erg Witt-jes!
Ook in Europees verband was de man, die jarenlang ook de grote voortrekker van de plaatselijke damclub DOS was, als 70-plusser in de voorste gelederen te vinden. Vorig jaar nog blies hij als 
invaller in het eerste tiental van Van Stigt Thans in de ereklasse zijn partijtje mee.
Spraakmakend
De meeste bekendheid oogstte Henk-met-de-pet echter als organisator en als kruisridder tegen de remisère. In samenwerking met studentenhuisvester DUWO werd in de kennisstad een handvol 
spraakmakende evenementen ten doop gehouden met wereldtoppers als Alexander Georgiev, Alexeï Tsjizjov en Harm Wiersma. De complete vaderlandse sportpers kwam erop af want 
‘korfbaluitslagen’ als 12-0 en 9-3 waren toch wel héél bijzonder. Met tomeloze energie bestreed Henk het remisevirus dat in zijn ogen zeker op topniveau te welig tierde. Eind december keerden 
Tsjizjov en Georgiev terug naar Delft waar ze samen met Oranje-troeven Jan Groenendijk en Martijn van IJzendoorn een experimenteel toernooi zonder remises afwerkten. Henk de Witt was 
tevens een groot voorstander van de zogeheten Delftse telling en ontving in 2008 de promotieprijs van de KNDB.
Intussen had hij samen met drie geestverwanten de Stichting Dampromotie opgericht. ‘Het is voor ons duidelijk dat de damsport dringend toe is aan een algehele vernieuwing. De traditionele 
manier van dammen heeft zijn aantrekkingskracht verloren. Wij zetten een paar van onze ideeën op een rijtje. Waarbij we benadrukken dat het gaat om de samenhang. En dat het voor 
bestuurders de kunst is om er niet met de blik van een ‘doorgewinterde’ dammer naar te kijken, maar met de blik van de buitenwereld’, is de intro op de website (www.dampromotie.nl). Waarbij 
het accent niet zo zeer op de top maar vooral ook op de recreatie-dammer (buurttoernooien!), vrouwen en jeugd ligt.
Behalve de sneldamtoernooien op zijn zo geliefde Beestenmarkt zette hij In 2008 ook zijn schouders onder de organisatie van de geslaagde wereldrecordpoging blinddammen van Erno Prosman. 
Meteen daarna bleek hij ernstig ziek. Het ergste werd gevreesd maar het bleek ‘slechts’ om een te verwijderen milt gaan in combinatie met een stamceltransplantatie via een van zijn zussen.
Dit keer bleek er echter geen redden meer aan. Het is de bedoeling dat Henk de Witt van de zomer op een voor hem passende wijze wordt herdacht. .
Fred Ivens, 13 april 2020

De afgelopen week is er een mail doorgestuurd waarin een link zat naar een condoleanceregister en was er de mogelijkheid om met een livestream de plechtigheid bij te wonen. 
Daarna heb ik positieve reacties gehad over de plechtigheid. Er werden mooie woorden gesproken door sprekers bij de plechtigheid. Het was ook op afstand een indrukwekkende dienst.
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Google

Zoek: lidraughts

klik op lidraughts.org

Rechts boven 'aanmelden'. Klik hierop

Bij 'nieuw op lidraughts' klikken op Registreren

Naam invullen bij Gebruikersnaam

Lidraughts
Eind maart is gestart met een handleiding in tekstvorm. Deze zal op basis van ervaringen worden aangepast en uitgebreid. Deze handleiding zal steeds op de tweede bladzijde staan. 
Het zou nog steeds leuk zijn als er nog meer lezers meedoen (ook degenen, die lange tijd niet hebben gespeeld), dus nogmaals het verzoek aan alle lezers: doe komende donderdagavond 
mee. Dan kunnen we er een leuk toernooi van maken. We hebben afgelopen donderdag met de bedenktijd 10+10 sec gespeeld, dus was het rapid dammen en geen sneldammen. De bedenktijd 
kunnen we zelf regelen. 
Mocht u een fout zien in de handleiding, geef dat dan aan mij door. Dan pas ik het aan. 

Handleiding Lidraughts in tekstvorm (geschreven door Jaap van Hal)
A. Lidraughts opstarten
- Tik bij internet in: https://lidraughts.org in of tik bijvoorbeeld bij google 'Lidraughts' in (klik dan op lidraughts.org).
Op het scherm staan nu twee damborden met bovenaan een menu en rechts de keuze voor het starten van een nieuwe partij of het spelen tegen een vriend of computer. 
De partij links is een partij die op dat moment worden gespeeld. Als je boven klikt op 'kijken' en tik je op 'lopende partijen', dan kunnen meerdere partijen bekeken worden.
Het diagram rechts is de puzzel van de dag. Als je hierop klikt, dan doet de computer een zet en moet je de beste zet doen voor de kleur, die aan zet is (speelt van beneden naar boven). Naast 
een combinatie kan dit ook een forcing zijn. Als je je aanmeldt (volgt hieronder), dan houdt het programma je sterkte vast waardoor de problemen bij je sterkte horen. Bij een fout gaan er veel 
punten verloren, bij het goed oplossen worden verschillende kleine scores verkregen. Als het probleem fout of goed is opgelost, dan krijg je de keuze om de volgende op te lossen.
Volgens mij kan dit gedaan worden zonder aanmelding. Het nadeel daarvan is dat het programma de sterkte niet kent voor de damproblemen.

B. Aanmelden
Stap 1. Rechtsboven in het scherm staat een vakje 'Aanmelden' of 'Sign in'. Klik daarop.
Stap 2. Er komt een schermpje met de mogelijkheid om een naam (of e-mailadres) en een wachtwoord in te voeren. Daarna klikken op 'Registreren' (of 'Register).
Stap 3. Er komt een nieuw schermpje (dat kan ik nu niet doen, want ik heb al een gebruikersnaam). Deze ook invullen dan weer klikken op 'Registreren' (of 'Register'). Je hoeft niet je eigen naam

te gebruiken, maar dat maakt je wel meer herkenbaar voor clubgenoten.
Stap 4. Er wordt een e-mail gestuurd. In deze mail staat een link. Klik daarop, want dan wordt jouw inschrijving bevestigd.

C. Inloggen (na het aanmelden)
Stap 1. Rechtsboven in het scherm staat een vakje 'Aanmelden' of 'Sign in'. Klik daarop.
Stap 2. In het schermpje jouw gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. 
Stap 3. Klik op 'Aanmelden' (of 'Sign in').
Nu is er van alles mogelijk. Veel plezier bij het proberen.

D. Hoe kan worden gezien of een vriend in Lidraughts is aangemeld?
Bovenin het scherm staan de mogelijkheden 'spelen'; 'leren'; 'kijken'; 'gemeenschap' en 'gereedschap'.
Kies voor 'gemeenschap'. Kies daaronder voor 'spelers'. In het vakje 'zoek' kan de naam van de spelers, die je zoekt, worden ingevoerd. Na bijvoorbeeld 'Jaap van Hal' (klikken op het vakje met 
de naam dat naar boven komt) krijg je een grafiek te zien. Rechts boven staan 6 vakjes (links daarvan een tv-tje, rechts een driehoek), kies daar het vakje met de duim omhoog (volgen). 
Rechtsonder in het scherm staat een regel met 'online vrienden'. Als er vrienden (die je volgt) aanwezig zijn, dan komen hun namen hier te staan.

E. Vriend uitnodigen voor een partij.
Kies in het hoofdmenu voor 'speel tegen een vriend'. Dit kan ook door onder 'spelen' te kiezen voor 'start een nieuwe partij'.
Er komt nu een apart schermpje met diverse mogelijkheden. Ik heb afgelopen donderdag als volgt ingevuld: Variant: 'standaard'; Speelduur: 'Live'; Minuten per speler: 10 (schuiven met de balk); 
Seconden per extra zet: 10 (schuiven met de balk); Vrijblijvend (klikken op 'vrijblijvend' of 'Met rating'). Daaronder kan gekozen worden voor zwart/keuze door computer/wit. 
Kies voor de keuze van de kleur, want dan komt er een nieuw schermpje. In het dat schermpje kan je boven kiezen om een link (via mail) naar een dammer te sturen en onderin kan je een naam 
invullen van een dammer die al in Lidraughts zit.
Je kan ook rechtsonder (als er een vriend is) klikken op diens naam en daarna klikken op het kruis in het midden.

F. Met een Tablet meedoen aan het toernooi.
Kies voor internet; bovenin zie je (bij google) 'www.google.com'; klik daarop en haal deze tekst weg; kopieer de link in de mail, die je van mij krijgt; plak deze op de plek waar 'www.google.com' 
stond of tik de tekst van de link op deze plek over. Daarna kom je in het toernooi waar je kan bevestigen dat je meedoet. Als test kan je de mail van vorige week gebruiken. 

Toernooi 'De Hofstad Dammers'



Eindstand op donderdag 9 april gespeeld punten

1. Radjinder Jharap 5 10

2. Krijn Toet 6 9

3. Jaap van Hal 5 6

4. Jan Kok 4 5

5. Radjendrenath Kalloe 5 4

6. Bonne Douma 5 3

7. Hugo Simons 5 2

8. Frans van de Velde 2 1

9. Oeleboele (broer van Bonne) 3 1

Eindstand op donderdag 16 april gespeeld punten

1. Krijn Toet 5 8

2. Radjendrenath Kalloe 4 7

3. Radjinder Jharap 3 5

4. Hugo Simons 5 4

5. Jaap van Hal 5 4

6. Jan Kok 3 3

7. Bonne Douma 4 3

8. Gerrit Slottje 3 1

9. Gerard Peroti 0 2

Toernooi 'De Hofstad Dammers'
Ik zal elke donderdag, een toernooi regelen met de naam 'De Hofstad Dammers', dat privé is. Op deze manier kunnen alleen de lezers van deze nieuwsbrief meedoen. Het toernooi komt niet in 
het hoofdscherm te staan, maar kan bereikt worden via de link die voorafgaande aan het toernooi wordt gemaild. 
Het toernooi start om 19.30 uur, maar je kan al voor die tijd naar het toernooi gaan via de link. Dan geeft het systeem aan hoe lang het nog duurt voordat het toernooi start en kan je zien wie zich 
al hebben aangemeld. 
Het wachtwoord zal zijn: DHD-2020. 
Zelf vind ik het mooi dat iedereen met de eigen naam speelt, maar iedereen heeft een eigen keuze.
Gaarne, als je onder een andere naam speelt, de naam aan mij opgeven, zodat ik de spelers kan herkennen. Het resultaat van een toernooi kan dan in deze nieuwsbrief worden gemeld.

De eerste twee keren dat het toernooi werd gespeeld was de speeltijd van 19.30 uur tot 22.00 uur. De komende donderdag zal dat worden verlengd naar 23.00 uur. Je hoeft niet de hele tijd te 
dammen. Er kan een pauze worden genomen (daarvoor kan op een keuze geklikt worden) of het toernooi kan eerder verlaten worden. 

Lidraughts koppelt spelers direct, na afloop van een partij. Dat heeft als nadeel dat het geen rond toernooi wordt, want 
de partijen zijn niet allemaal op hetzelfde moment afgelopen.
Een vreemde regel is dat als een speler meerdere partijen achter elkaar wint, hij/zij extra punten krijgt. Deze extra 
punten worden niet in deze stand meegenomen.
De score wordt ook onder de partij weergegeven. Daar staan de onderlinge resultaten tegen de tegenstander van dat 
moment. Deze score is helaas nog volgens het schaken: 1 punt bij winst en 0,5 bij remise.

Deze week waren er enkele nieuwe spelers, namelijk Gerrit Slottje en Gerard Peroti.
Gerard dacht dat we met de normale speeltijd van 45 + 1 min speelden en moest waarschijnlijk nog even wennen dat 
het rapid dammen is.
Oeleboele zag ik donderdag ook op Lidraughts, maar helaas niet bij het toernooi. 

Voor degenen, die het willen, kan er ook een toernooi gemaakt worden met deze normale bedenktijd. Misschien kan 
Gerard op deze manier zijn partijen voor de Piet Scheeres competitie inhalen, namelijk tegen Krijn Toet, Frans Teijn en 
Hans Jacobsen. De laatste twee zijn, voorzover mij bekend, echter nog niet op Lidraughts.org geweest.
Anderen kunnen natuurlijk ook met de normale tijd spelen. 

De kans bestaat dat het aantal dammers op Lidraughts.org uitgebreid wordt met Piet Rozenboom, Harold Jagram en 
Jelle Groeneveld. 
Ik probeer met Lex Mulder om hem ook in dit programma te krijgen. Dan kunnen geïnteresseerden 's-morgens tegen 
Lex spelen, gezien het tijdsverschil met Australië.

Als al degenen, die de afgelopen keren hebben meegedaan, aangevuld met Piet, Harold en Jelle, komende donderdag 
meedoen, dan hebben we al een groepje van 14 dammers.



Z E T J E S

Voor alles geldt: vind de beste zet voor de kleur, die wordt genoemd. Bron: Lidraughts.org
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Wit begint en wint.

Uit 'Dammen is kunst' van Henk de Witt 

(zie vorige nieuwsbrief).

1. 48-42, 37x48;  2. 40-35, 29x40;  

3. 39-34, 48x50;  4. 35x44, 50x39;  

5. 34x43, 25x34;  6. 43-39, 33x44;  
7. 49x38. 

Wit.

1. 37-31, 19x39;  2. 35-30; 25x23,  

3. 28x17, 26x28;  4. 49-44, 11x31;  

5. 44x04

Wit.

1. 31-27, 21x32;  2. 39-33, 28x30;  
3. 35x24, 23x34;  4. 24-20, 15x24;  
5. 43-38, 32x43;  6. 48x10. 

Wit.

1. 28-22, 18x27;  2. 36-31, 27x36;  
3. 47-42, 36x47;  4. 33-29, 24x33;  
5. 38x09, 47x27;  6. 43-38, 27x30;  
7. 35x02, 04x13;  8. 02x04. 
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Wit.

1. 28-22, 17x28;  2. 26x17, 11x22;  

3. 39-33, 28x30;  4. 32-28, 23x21;  

5. 31-27, 21x32;  6. 37x17, 12x21;  
7. 40-34, 30x39;  8. 43x01. 

Wit.

1. 38-32, 25x23;  2. 32-27, 21x32;  

3. 31-27, 22x42;  4. 33x11, 06x17;  

5. 48x10. 

Wit.

1. 30-24, 23x34;  2. 24-20, 15x24;  

3. 32-28, 21x23;  4. 33-28, 23x32;  

5. 43-38, 32x43;  6. 48x10. 

Wit.

1. 28-23, 19x39;  2. 30x10, 09-14;  

3. 10x19, 13x24;  4. 47-41, 36x47;  

5. 37-31, 26x28;  6. 40-34, 47x40;  

7. 35x02. 


