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Nieuwsbrief 736; d.d. 7 juni 2020 Redactie: Jaap van Hal
Wel en wee
De komende twee weken vieren drie clubdammers hun verjaardag. Gerard Peroti wordt op zaterdag 13 juni 65 jaar, Frans Teijn wordt op maandag 14 juni 77 jaar en Rafindrepersad Dihal (een 
jaartje niet dammen) wordt op woensdag 17 juni 71 jaar. Heren, alvast van harte gefeliciteerd.

Per 1 juli verruiming coronamaatregelen (bron: site KNDB, dd 2 juni)

Vers van de pers is het net geactualiseerde sportconvenant. Met ook voor ons weer plezierige verruimingen!! We kunnen per 1 juli, mits met 1,5 m afstand tussen volwassenen weer onderlinge 
wedstrijdjes op de clubavond organiseren. Overigens dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is. Check dit altijd bij je 
gemeente voordat je open gaat.
Voor jeugd t/m/ 18 jaar geldt dat nu binnen en buiten kan worden gedamd zonder de 1,5 m toe te passen. En de clubavonden kunnen weer voorzichtig worden opgestart voor onderlinge “potjes” 
en trainingswedstrijden. Maak goede afspraken met de (horeca) verhuurders en neem kennis van hun protocollen. Blijf voorzichtig en blijf gezond.
Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke 
doel is primair om te sporten en te bewegen; Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen en jeugd tot met 18 
jaar tijdens sportactiviteiten. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand;
Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Zie ook het NOC*NSF-protocol verantwoord sporten: 200601 nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v4.pdf
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, Frans de Jonge, Voorzitter.

Gemeente Den Haag:
Vanaf 1 juli mogen sportscholen en fitnesscentra weer open. Mogelijk geldt dit ook voor binnensportverenigingen. Daarom werken NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten en de sportbonden 
samen aan protocollen voor de opstart van binnensport. U kunt contact opnemen met uw sportbond voor meer informatie. Uiteraard informeert de gemeente de Haagse binnensportverenigingen 
zodra er meer bekend is over een eventuele versoepeling van de coronamaatregelen voor binnensport.

Overheid
Wanneer mogen we weer binnen sporten?
Het kabinet besluit eind juni of binnensportaccommodaties per 1 juli open kunnen gaan. Hierbij geldt dat dit alleen kan wanneer de situatie dit toelaat. Hierbij kijkt het kabinet naar de verspreiding 
van het coronavirus in Nederland en de druk op de zorg. Ook worden nieuwe inzichten over de verspreiding van het virus en de risico’s hiervan tijdens het binnen sporten meegenomen in de 
afweging of opening per 1 juli verantwoord is.
Het OMT adviseert dat bij een eventuele opening ten minste de maatregelen worden toegepast zoals opgenomen in het afwegingskader. Daarbij moeten sportaccommodaties en sportaanbieders 
te voldoen aan de maatregelen zoals:
1. de mogelijkheid om 1,5 meter afstand aan te houden;
2. de mogelijkheid van een gezondheidscheck (triage vooraf);
3. de noodzaak van de algemene hygiëne maatregelen. Daarbij moet de aanbieder rekening houden met aanvullende maatregelen op hygiëne of schoonmaak vanuit eigen richtlijnen 

en kwaliteitseisen of (arbeidsomstandigheden) wetgeving van de branche en sector.

De Hofstad Dammers
Er kan dus worden nagedacht over het weer opstarten van de clubcompetitie. Voor punt 1 zijn er meerdere mogelijkheden. Elke speler kan een eigen dambord pakken en dan 1,5 meter van zijn 
tegenstander gaan zitten; De ene speler kan achter een bord gaan zitten en de andere achter de laptop (live op toernooibase of lidraughts); beide spelers kunnen op internet spelen (Lidraughts). 
Voordeel van het opstarten van de club is dat dammers, die niet op internet spelen, weer kunnen dammen en we hebben weer contact (op afstand).
Voor punt 2 kan ook van tevoren gebeld worden. Voordeel is dat de wedstrijdleider dan al weet wie er komt.
Voor punt 3 is dat misschien ook een aandachtspunt voor Stichting Morgenstond. Dit zou al door de stichting kunnen worden geregeld, aangezien ze het voor anderen waarschijnlijk ook doen.
De vraag is of donderdag 2 juli al de startdatum moet zijn. Dit wordt allereerst bepaald door de overheid/gemeente en daarnaast moeten de clubleden ook al willen komen dammen.

Afgelopen woensdag is bij Damclub Den Haag het jeugddammen weer gestart. Gezien het mooie weer kon er buiten worden gedamd. Afgelopen donderdag werd er weer damles gegeven vanuit 
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Afgelopen woensdag is bij Damclub Den Haag het jeugddammen weer gestart. Gezien het mooie weer kon er buiten worden gedamd. Afgelopen donderdag werd er weer damles gegeven vanuit 
Halo Jobbing bij de Oranjeschool (basisschool) op de Westduinweg, waar voor het eerst de vervolgcursus wordt gegeven. 

Lidraughts

De afgelopen week is er een nieuw record gevestigd bij het toernooi van De Hofstad Dammers, want er deden 16 dammers mee. Op naar de 20.

Daminterland op Lidraughts.org 

Nederland wint internetinterland tegen Wit-Rusland (bron: site KNDB, dd 3 juni)

Op initiatief van Wit-Rusland is op 28 mei 2020 op lidraughts een internetinterland gehouden tussen de uitdager en Nederland. Er werden 2 ronden gespeeld van elk een kwartier bedenktijd per 
speler met 5 bonusseconden per gespeelde zet.
Beide teams bestonden elke wedstrijd uit twaalf personen. De tweede wedstrijd mochten nieuwe spelers ingezet worden. De enige verplichting voor de invulling van de teams was dat er bij elk 
team minimaal 1 vrouw meedeed. Nederland vaardigde 1 vrouw af, Wit-Rusland deed wat meer aan emancipatie en vaardigde vier vrouwen af. Niemand speelde twee keer tegen dezelfde 
tegenstander/tegenstandster.
Beide landen waren zeer sterk vertegenwoordigd door de absolute wereldtop achter de borden te laten verschijnen. Waar Nederland spelers liet aantreden die de WK-top 3 op de 100-velden 
hebben betreden – voormalig vice-wereldkampioen Jan Groenendijk, meervoudig en huidig wereldkampioen Roel Boomstra, voormalig vice-wereldkampioen Alexander Baljakin -, liet Wit-Rusland 
zich met maar liefst 5 spelers/speelsters uit de recente WK-top 3 op de 64-velden vertegenwoordigen.
Darya Federovich is wereldkampioene Braziliaans rapid dammen en vice-wereldkampioene Russisch dammen en Russisch sneldammen. Yana Yakubovich is wereldkampioene Russisch 
dammen en Russisch sneldammen en behaalde brons Braziliaans rapiddammen. Igor Michalchenka is meervoudig en huidig wereldkampioen Russisch dammen en meervoudig en huidig 
wereldkampioen Braziliaans rapiddammen, Andrei Valjuk liet zich met zilver omhangen bij het Russisch sneldammen en met brons bij het Russisch dammen. Zijn zoon Uladzislau is 
vice-wereldkampioen Russisch dammen en had ook de wereldtitel in het vizier: een gelijkspel in de minimatch van 2 partijen tegen Igor Michalchenka was voldoende geweest om zich tot 
wereldkampioen te mogen kronen, maar aan “als” heb je weinig in de sport. Desondanks: tweede op een WK is een prachtig resultaat. Andrei en Igor spelen zelden op het 100-velden bord dus ik 
was oprecht benieuwd of zij zich staande konden houden in de interland.
Tot zover de voorbeschouwing na afloop. De match zelf was zeer spannend met diverse hoogstandjes. De eerste match eindigde in een gelijkspel omdat de lagere borden bij Wit-Rusland de 
opgelopen schade aan de hogere borden voldoende wist te compenseren. In de tweede matchpartij lukte dit niet meer en won Nederland met overtuigende cijfers: 15-9.
Roel Boomstra versloeg Michael Semianjuk. Deze nam een dam waarbij Roel op promotie stond. De dam van Michael stond niet erg geriefelijk en werd enkele zetten later combinatief te grazen 
genomen, waar Roels dam inmiddels veilig was weggemoffeld achter de eigen linies.
Alexander Baljakin bracht Europees kampioen Michael Semianjuk zijn tweede nederlaag toe. Nadat Michael een ruil nam en daarbij een zeer kromme schijvenverdeling voor lief nam, deelde 
Alexander niet lief en leed en schoof gedecideerd zijn schijven naar de verzwakte lange vleugel van Michael. Een fraaie forcing versnelde het onafwendbare einde.
Martijn van IJzendoorn wist twee partijen te winnen. In de eerste ronde versloeg hij Andrej Tolchikau die er weinig aan gelegen liet materiaal op het bord te laten staan. Martijn ging stug door en 
wist een 4 om 4 eindspel geroutineerd uit te spelen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat Martijn in dit eindspel wel een dubbeldekker meer had: geen onbelangrijk detail. Zijn tweede partij won 
hij van Alexander Presman. Een gewaagde omsingelingsopzet van Martijn werd niet adequaat gepareerd door Alexander waardoor Martijn onverwacht wel zijn flankaanval kon doorzetten. De 
logische tegenzet was door een geniepige combinatie verhinderd waarna Alexander terugruilde en de verdediging inzette. Die was echter zo lek als een mandje, met mijn welgemeende excuses 
aan alle mandjes die niet lek zijn en al jaren procederen tegen dit stigmatiserende spreekwoord.
Jan Groenendijk remiseerde tegen Andrej Tolchikau die ditmaal wel een duel aanging. In de tweede ronde had Jan het betere van het spel tegen Alexander Presman, maar het is me niet duidelijk 
waarom in de eindstand opgegeven werd.
Andrej Valjuk wist zich staande te houden tegen Kees Thijssen en Ron Heusdens. Tegen Ron zat het echter niet tegen dat de 4 om 1 nog een remisegaatje bleek te bevatten dat Ron niet tijdig 
dichtte.
Zijn zoon deed het nog beter: hij remiseerde tegen Kees Thijssen en deklasseerde Ron Heusdens die in deze partij een wel zeer controversieel systeem over de 100 ruiten schoof.
Igor Michalchenka hield 1 punt over aan de 2 wedstrijden: tegen Wouter Sipma was zijn schijvenverdeling zodanig verstoord dat hij een schijf en de partij verloor. Tegen Jitse Slump wist hij wel de 
veilige remisehaven te bereiken.
Yana Yakubovich speelde één partij mee en wel tegen aspirantenwereldkampioen Machiel Weistra., die zijn half-open klassiek zag mislukken. Na een afwikkeling kwam een macro-eindspel met 
wederzijds een dam op het bord. Dit eindspel werd getransformeerd naar een damloze stand met 1 schijf meer voor Yana. Dat was voor haar voldoende voor de winst.
Aan Nederlandse zijde wist één persoon niet tot score te komen. Denise van Dam speelde echter zeker niet onverdienstelijk. In de partij tegen de oude rot Pavel Shatsov kwam ze na het bereiken 
van een goede stand in het middenspel positioneel tekort, maar in de eerste ronde verloor ze om voor mij onduidelijke reden in een zeer kansrijke eindstand tegen Darja Fedorovich. Door de tijd 
heen gegaan? Internetproblemen?
Anton van Berkel, 29 mei 2020



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 weken 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.
Dit kan 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'. Eerst was er een vakje 'zoek' waarmee spelers konden worden gezocht. Daarvoor moet nu eerst op het zoekicoontje (naast de ster en 
'aanmelden') worden geklikt. Daarna kan de naam van de spelers, die je zoekt, worden ingevoerd. Na bijvoorbeeld 'Jaapvanhal' (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 (1 van de 3), 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 rechts kan je 
een naam invullen (bij 'Or invite a lidraughts user:) van een dammer die op dat moment in Lidraughts zit.
Andere manier: Je kan ook rechtsonder (als er een vriend is, die je volgt) klikken op diens naam en daarna klikken op het kruis in het midden (in de regel van het tv-tje).

F. Met een Tablet meedoen aan het toernooi van De Hofstad Dammers



F. Met een Tablet meedoen aan het toernooi van De Hofstad Dammers
Elke donderdag stuur ik een mail met een link daarin (blauwe regel). Als je daarop klikt, dan kom je in het toernooi. Als er om een wachtwoord wordt gevraagd dan is dat 'DHD-2020'. Het is ook 
mogelijk dat de link niet blauw is en dus niet werkt. Dan kan je de link kopiëren in de witte balk bovenin het scherm of de volg de volgende wat uitgebreidere mogelijkheid: 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 en je kan na de mail van donderdag de link testen.  

Elke keer als we weer een toernooitje hebben gespeeld in Lidraughts wordt er weer wat duidelijker. Zo ben ik er achter gekomen dat:
1. de stand maar 10 dammers laat zien, maar dat er nog een vervolg pagina is met de overige spelers.
2. dat de partijen van elke deelnemers kunnen worden opgezocht.
3. dat tijdens een toernooipartij ook gekeken kan worden wie er op dat moment meedoen.
4. dat de uitslag van een partij verdubbeld wordt nadat hij twee keer heeft gewonnen. Dit gebeurt ook als de derde partij remise wordt.
5. dat de gebruikersnaam eenmalig (beperkt) aangepast kan worden. 

Ad 1. Totale stand.
Lidraughts laat maximaal 10 dammers in de ranglijst zien vanwege de beperkte ruimte. In de stand staan boven de nummer 1 enkele mogelijkheden. Daarbij staat bij het toernooi van afgelopen 
donderdag 1-10/13. Dat houdt in: de eerste 10 van de 13 spelers. Direct rechts van deze cijfers staat 1 driehoekje met verticale streep. Als je daarop klikt, dan komen de overige deelnemers. Met 
het tegengestelde teken (links van de cijfers) kom je terug bij de eerste 10. 

Ad 2. Wie heeft tegen wie gespeeld.
Als je in de ranglijst op een naam klikt, dan komt er rechtsboven een schermpje met al zijn tegenstanders en de uitslagen van de partijen. Op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief volgen de 
standen van de afgelopen weken nog een keer met alle uitslagen.

Ad 3. Wie doen er mee.
Tijdens een partij dacht ik steeds dat het jammer was dat ik niet kon zien wie er op dat moment meededen. Je hebt tijdens een partij de mogelijkheid om de chatruimte te bekijken om te zien of er 
iemand wat schrijft. In het vakje van de chatruimte kan je klikken op 'toernooi' (helaas weet ik nu niet zeker of er toernooi staat, maar er is een keuze). Als je daarop klikt, dan zie je de stand van dat 
moment met alle deelnemers (eventueel naar het vervolgscherm, zie ad 1).

Ad 4. Verdubbeling van de uitslag.
Bij het uitzoeken wie er tegen elkaar hebben gespeeld tijdens de toernooien tot nu toe, kwam ik een paar keer een verschil tegen als een partij remise werd. Bij analyse blijkt dat een remisepartij ook 
dubbel geteld wordt als een dammer twee partijen heeft gewonnen. Op dat moment is het mogelijk dat deze dammer 2 punten krijgt voor de remise, maar zijn tegenstander nog steeds maar 1 punt. 
Eindstanden van lidraughts zijn dus niet de normale eindstanden bij dammen.

Ad 5. Gebruikersnaam veranderen (EENMALIG en helaas alleen te gebruiken om hoofdletters en kleine letters aan te passen).
Je kan de gebruikersnaam als volgt veranderen:
- klik onder 'gemeenschap' (bovenste regel) op spelers
- zoek je gebruikersnaam. Let op: soms moet je meer letters tikken om je gebruikersnaam te zien. Bij mij is dat bijvoorbeeld jaapv
- net boven je naam staan vier mogelijkheden om te klikken. Pak de linker. Als de muis er boven zit, dan zie je 'Pas profiel aan'. Je krijgt dan jouw gegevens te zien.
- Links zie je allemaal mogelijkheden. Klik op 'wijzig gebruikersnaam'.
- Verander je gebruikersnaam.



Toernooi 'De Hofstad Dammers'
Ik zal elke donderdag, een toernooi regelen met de naam 'De Hofstad Dammers', dat privé is. Op deze manier kunnen in principe 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 en eindigt om 23.00 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.

Remise aanbieden of opgeven: Dit kan door een keer te klikken op het handje (rechts bij de klok) of op de vlag (opgeven). Deze verkleurt, klik dan nogmaals.

Als je meedoet aan een toernooi wordt het toernooi op het afgesproken moment afgesloten (bij De Hofstad Dammers is dat 23.00 uur). Partijen, die op dat moment nog bezig zijn, tellen niet mee. 
Meerdere keren tegen dezelfde dammer; voorbeeld: een partij duurt heel kort waardoor de overige spelers nog bezig zijn. De kans is dan groot dat je nog een keer tegen dezelfde speler wordt 
opgesteld. Als je dit wilt vermijden (de kans daarop wilt verminderen), dan kan je wachten met het teruggaan naar het toernooi (is een optie in het scherm) of kies je voor pauze (als je al geklikt 
hebt op teruggaan naar toernooi) totdat jouw tegenstander een andere partij heeft. 

Partij naspelen van het toernooi van De Hofstad Dammers:
- ga via de link in de mail naar het toernooi.
- klik in de ranglijst op de naam van de dammer van wie je een partij wilt naspelen: jaapvanhal
- rechtsboven komt een overzicht met de partijen, die jaap heeft gespeeld met de uitslagen.
- klik in dit overzichtje op de naam van de speler, waarvan je de partij wil naspelen, bijvoorbeeld bonnedouma.
- Rechts komt de notatie van de partij. Daaronder kan je aangeven dat je de volgende zet wil. 
Onder de notatie staat rechts een vakje met drie horizontale lijnen. Als je daarop klikt, dan krijg je een nieuw menu. Onderin het menu kan je kiezen uit 'snel', 'traag' en 'realtime'. Als je daarop klikt, 
dan laat het programma de partij automatisch zien. Je hoeft dan niet steeds een zet te laten doen.
Stel dat je de partij wil bewaren of overzetten in een ander programma. Onder het bord (eventueel naar beneden scrollen) in het midden van het scherm staan 4 mogelijkheden: 'Analyse door de 
computer', 'Tijdsgebruik van zetten', 'Onderlinge partijen' en 'FEN & PDN'. Als je op de laatste klikt, dan krijg je de mogelijkheid om de partij te downloaden. Dit wordt dan een pdn-file. Deze kan 
volgens mij worden ingelezen in turbo dambase. Daar heb ik echter geen ervaring mee. Als ik de partij wil bewaren, dan tik ik het over in Flits door alle zetten na te spelen. Alex Kruyshoop zet de 
partijen met behulp van de pdn-file in Dam 2.2.
Wie heeft zwart en wie heeft wit.
Het kan zijn dat het moeilijk te zien is wie welke kleur heeft. In het vakje onder lidraughts.org staan de namen van degenen, die de partij spelen. Degene, die boven staat heeft wit (er staat een 
open rondje voor de naam) en de andere heeft zwart (met een dicht rondje voor de naam).



Eindstand op donderdag 28 mei gespeeld punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Hugo Simons 11 15 3 4 2 0 2 2 2

2 Krijn Toet 8 11 1 1 5 2 2

3 Bonne Douma 7 8 2 2 2 2

4 Radjendrenath Kalloe 6 7 1 1 2 1 0 2

5 Gerard Peroti 6 6 0 0 1 1 4

6 Jaap van Hal 7 6 2 2 0 1 0 1

7 Radjinder Jharap 5 5 0 1 2 0 2

8 Frans Teijn 8 5 2 1 1 0 1

9 Rolan van der Lugt Nieuw 2 4 2 2

10 Oelke Douma 2 3 1 2

11 Frans de Jonge Nieuw 1 2 2

12 Piet Rozenboom 3 0 0 0 0

13 Harold Jagram 6 0 0 0 0 0 0

Eindstand op donderdag 4 juni gespeeld punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Krijn Toet 8 14 4 2 2 2 4

2 Hugo Simons 13 14 2 1 0 2 1 4 2 2

3 Bonne Douma 9 12 6 1 1 2 0 2

4 Wynton Meijer 17 12 0 1 0 0 0 2 0 2 6 1 0

5 Radjinder Jharap 7 10 4 2 2 1 1 0

6 Frans Teijn 8 10 2 1 2 0 2 0 2 1

7 Harold Jagram 10 10 0 0 1 2 2 0 2 2 1

8 Alex Kruyshoop 6 7 3 0 0 0 0 2 0 2

9 Radjendrenath Kalloe 7 7 2 1 2 2 0 0 0

10 Gerard Peroti 8 7 0 0 2 0 1 2 2

11 Jan Eekhout 8 6 2 0 2 2 0

12 Jaap van Hal 8 5 0 0 1 0 0 2 2

13 Piet Rozenboom 2 3 3

14 Ron de Vaal Nieuw 5 3 0 2 0 1

15 Gerrit Slottje 2 1 1 0

16 Oelke Douma 2 1 1 0

Deze eindstand is anders dan de eindstand
in Lidraughts.org, want bij deze stand 
worden geen dubbele punten toegekend. 
Daardoor stijgt Radjinder Jharap van 7 
naar 5, zakken Frans Teijn en Harold 
Jagram een plaats. 
Verder stijgt Alex Kruyshoop van de 10 
naar 8 en Radjendrenath Kalloe van 11 
naar 9 en zakken Gerard Peroti en Jan 
Eekhout twee plaatsen.

Deze avond zijn er 2 records verbeterd:
- Er waren 16 deelnemers
- Wynton Meijer heeft 17 partijen gespeeld.



Z E T J E S

Voor alles geldt: vind de beste zet voor wit, tenzij anders vermeld. Bron: Lidraughts.org
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A.  1. 39-33, 27x36;  2. 38-32, 28x39;  3. 26-21, 16x38;  4. 37-31, 36x27;  5. 30-24, 19x30;  6. 25x14.  

B. 1. 24-19, 13x24;  2. 36-31, 26x37;  3. 34-30, 25x23;  4. 28x30, 37x28;  5. 33x13, 08x19;  6. 27-22, 17x28;  7. 30-24, 20x29; 8. 39-33, 28x39;  9. 43x05. 

C. 1. 37-31, 26x48;  2. 41-37, 48x23;  3. 40-34, 19x39;  4. 28x06, 39x28;  5. 32x01. 

D. 1. 30-24, 20x29;  2. 35-30, 26x37;  3. 39-33, 29x38;  4. 30-24, 19x30;  5. 28x10, 37x28;  6. 43x01.  

E. 1. 27-22, 18x27;  2. 33-29, 24x31;  3. 30-24, 19x39;  4. 28x10, 27x38;  5. 47-42, 38x47;  6. 40-34, 39x30;  7. 35x24, 47x20; 8. 25x01.  

F. 1. 25-20, 18x29;  2. 20-14, 10x19;  3. 35-30, 24x44;  4. 33x02, 44x31;  5. 36x07. 

G. 1. 33-28, 23x32;  2. 43-39, 32x43;  3. 36-31, 27x38;  4. 39-33, 38x29;  5. 34x01, 25x34;  6. 48x08. 

H.  1. 22-17, 21x12;  2. 37-31, 26x48;  3. 27-22, 18x38;  4. 29x09, 48x30;  5. 35x02, 38-42; 6. 09-03.

I.  1. 37-31, 26x39;  2. 38-33, 39x28;  3. 27-22, 18x27;  4. 29x07, 20x29;  5. 34x03, 25x34;  6. 40x29. 


