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Nieuwsbrief 770; d.d. 16 januari 2022 Redactie: Jaap van Hal

Wel en wee

Het is al weer meer dan een maand geleden dat de vorige nieuwsbrief werd geschreven. In deze periode zijn er 2 jarigen geweest. Op 30 december isFrans van de Velde 80 jaar geworden. Op 

verzoek van de familie is een kaart (damdiploma) naar hem gestuurd met de felicitatie van onze club. In het nieuwe jaar is inmiddels ook al een lid jarig geweest. Jack Mondt werd op 10 januari 67 

jaar. Frans en Jack: nog van harte gefeliciteerd.

Clubavond

De clubavond kan weer starten op donderdag 20 januari. Er is een coronatoegangsbewijs (CTB) nodig en als je rond gaat lopen moet een mondkapje op.

Het programma voor donderdag zal op de avond zelf worden gemaakt.

KNDB: Ronde 7 wordt verplaatst naar 19 maart, de nacompetitie naar 2 april en 16 april wordt een extra uitwijkdatum, als 22 januari ook komt te vervallen. (Dat is nu het geval).

ZHDB: De wedstrijden van de ZHDB clubcompetitie die waren gepland in de weken van 17-21 januari en 24-28 januari zullen niet doorgaan. Net als eerdere afgelaste wedstrijden zullen deze voor 

later dit voorjaar opnieuw worden ingepland.

Kaders Rijksoverheid per 15 januari 2022
Richtlijnen algemeen 

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd op de landelijk geldende maatregelen. 

• Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of 

smaak: dit geldt voor iedereen; 

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; 
• Schud geen handen; 

• Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op: - binnensportlocaties behalve tijdens het sporten; - binnen faciliteiten op buitensportlocaties, zoals kleedkamers; 

• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 
• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes; 

• Zorg voor goede naleving van de maatregelen want dat draagt bij aan het doel dat hopelijk over drie weken weer zoveel mogelijk het gewone sportleven kan terugkeren; 

• Sporten op buiten- en binnen sportlocaties is mogelijk onder de volgende voorwaarden: - bij binnen- en buitensport is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor de amateursport en de professionele sport; - alleen 
trainingen en wedstrijden met teams van de eigen club zijn toegestaan; - topsporters en competities zijn uitgezonderd; - de kleedkamers, toiletruimten en douches zijn open; - de sportkantine is niet toegankelijk. 

• Georganiseerd sporten buiten in de openbare ruimte is toegestaan met in acht neming van 1,5 meter afstand; 

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar: - iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar; - kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 
meter afstand te houden; - jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar; - in ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje 

verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen. 

• 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is; 
• Het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor: - georganiseerde sportbeoefening in alle binnensportlocaties vanaf 18 jaar, zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden; - op buitensportlocaties is een 

coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld in de kleedkamers of toiletten; - voor een afhaalpunt binnen geldt de uitzondering CTB-plicht op voorwaarde dat gebruik van een 

mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden, zodat de CTB plichtigen niet mengen met mensen die afhalen; - bij voetbal in de Ere- en Eerste divisie en topcompetities zijn de sporters zelf niet 
coronatoegangsbewijsplichtig. 

• Voor mensen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden op de locatie moeten verrichten (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze een functie voor de sport 

vervullen in een binnensportlocatie. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten; 
• Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en moeten vanuit die hoedanigheid de sportvelden, tribunes en ruimten op de sportaccommodatie verlaten.

Nieuwsbrief van Damvereniging De Hofstad Dammers

Gespeeld wordt op donderdag vanaf 19.00 uur in het Ontmoetingscentrum Morgenstond, 1e Eeldepad 3a, 2541 JG 's-Gravenhage, sinds 29 augustus 2013. 

Bankrekeningnummer: NL93.INGB.0000.3264.00 t.n.v. Damvereniging ODB; 

Site: www.hofstaddammers.nl; Telefoonnummer damclub: 06-37.73.44.48. Mail: jaapvanhal@casema.nl
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Online trainingen 

Beste dammers,
Na een pauze start nu een nieuwe serie trainingen, editie 7 alweer. Ron Heusdens en Ester van Muijen verzorgen de online groepstrainingen voor alle niveaus, van beginners tot ver gevorderden.
Ron Heusdens is een van de Nederlandse topspelers en een ervaren trainer. Zo was hij de trainer van vele succesvolle spelers waaronder Martijn van IJzendoorn, Frerik Andriessen, Stefan 
Stapper en Robin Vogelaar. Ron zal de trainingen voor de ver gevorderde spelers verzorgen.
Ester van Muijen is de talentcoach meisjes van de KNDB. Daarnaast heeft ze verschillende trainingsgroepen voor jeugd en senioren onder haar hoede. Ester zal trainingen verzorgen voor zowel 
beginnende als gevorderde spelers.
Beide trainers zullen deze keer ingaan op de partijen van de WK match tussen Roel Boomstra en Alexander Shvartsman. Hierbij zullen verschillende bekende thema’s de revue passeren, zoals 
aanval versus omsingeling, klassiek en het spelen tegen een zwak centrum. Ron zal daarnaast eveneens aandacht besteden aan de partijen uit het Polish Open.
De trainingen duren 2 uur en vinden in principe eens per twee weken plaats op een doordeweekse dag. We werken in groepen van rond de 8 personen. Bij voldoende aanmeldingen starten de 
eerste groepen in februari.
Je kunt je tot zondag 23 januari opgeven voor de nieuwe cyclus van 5 trainingen door een mail te sturen naar info@dedenksportdocent.nl. De kosten bedragen €50 per persoon. Vermeld bij je 
aanmelding of je overdag beschikbaar bent en geef het ook aan als je op een vaste dag of avond verhinderd bent.
Om een beter beeld te geven van de inhoud van de trainingen hebben we voor eerdere series op YouTube korte voorproefjes van de trainingen geplaatst:
Voorproefje online groepstrainingen Ron Heusdens (1)
Voorproefje online groepstrainingen Ron Heusdens (2)
Voorproefje online groepstrainingen Ester van Muijen (1)
Voorproefje online groepstrainingen Ester van Muijen (2)
Met vriendelijke groet, Ron Heusdens en Ester van Muijen.

Beleid KNDB: VOG voor vrijwilligers, die zich met minderjarigen bezig houden.

Waarom een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)?
Als KNDB vinden we het belangrijk om dammers in het algemeen en jeugddammers in het bijzonder veilig te laten dammen. Als bestuur van de KNDB hebben we besloten om voor iedereen die 
met minderjarige jeugd omgaat (op scholen en op de vereniging) een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te eisen en deze bij het ontbreken daarvan ook aan te laten vragen. Hiermee geven wij aan 
jeugd, ouders, leden, schoolbesturen en vrijwilligers een signaal af dat wij sociale veiligheid voor jeugdleden erg belangrijk vinden.
Waar staat een VOG voor? Een VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag. Dat is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van 
die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.
Aanvraag VOG
De aanvraag van een VOG is kosteloos voor vrijwilligers bij sportverenigingen. Als KNDB willen wij in één keer voor alle betrokken vrijwilligers de VOG laten aanvragen. Dit neemt iedereen veel 
werk uit handen en zo zorgen we er ook voor dat iedere vrijwilliger wordt meegenomen. Wij schakelen bij de aanvragen NederlandSport - serviceverlener voor sportbonden en sportverenigingen -
in. NederlandSport is de intermediair tussen de vrijwilliger en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij slaat geen afwijzingen van VOG op. Wel slaan zij enkele basisgegevens op als voornaam, 
achternaam, mailadres en aanvraagcode (= 84). zodat verenigingen ook een update krijgen als de VOG bijna is verlopen.
Graag vernemen wij - uiterlijk 16 januari 2022 - wie op jullie vereniging omgaan met minderjarigen op de scholen en op de damvereniging. We ontvangen graag via het Bondsbureau 
(bondsbureau@kndb.nl) de namen en de bijbehorende emailadressen. De betrokken vrijwilligers ontvangen via Justis (een dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid) het aanvraagformulier 
digitaal. We gaan er van uit dat de betrokken vrijwilligers door jullie bestuur worden geïnformeerd over het beleid van de KNDB. Op onze website gaan we ons beleid verder toelichten.
Vertrouwenscontactpersonen (VCP)
Van deze gelegenheid willen we graag gebruik maken om te wijzen op 2 vertrouwenscontactpersonen (VCP) binnen de KNDB. Dit zijn Cora Koopman en Rinus Kromhout. Zij zijn het eerste 
aanspreekpunt bij grensoverschrijdend gedrag. Bij twijfel over een VOG-aanvraag zijn zij ook raadpleegbaar (vertrouwenscontactpersoon@kndb.nl).

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Frans de Jonge, Voorzitter van de KNDB.

De namen van de betreffende dammers van De Hofstad Dammers zijn doorgegeven aan de bond.



P A R T I J F R A G M E N T E N Tempi: + = voordeel voor wit; - = voordeel voor zwart)

Partijen, waarvan geen fragment wordt getoond, laten, gedurende de partij, geen grote verschillen in de stand zien volgens Flits.

Het is mogelijk dat zetten worden omgedraaid in de notatie of tijdens het invoeren. Daardoor kunnen zetjes ontstaan, die er niet waren. Het is echter altijd mogelijk dat iemand een zetje mist, hoe eenvoudig deze ook is.
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Uit: Eindejaarstoernooi

7-12 ?

1.  ........,  07-12,  2. 27-21; 16x27,  

3. 33-28, 22x44;  4. 31x22, 18x27;  

5. 43-39, 44x33;  6. 38x16, 27-32;  

7. 49-43, 24-29;  8. 42-38. 

Uit: Eindejaarstoernooi

37-32 ?

1. 37-32, 16-21; 2. 27-x16, 19-23;

3. 28x30, 22-27; 4. 31x22, 17x46.

Uit: Eindejaarstoernooi

43-39 ? Positioneel.

Wit heeft nog 1 kans om niet vast te lopen, 

namelijk 31-26, want dan kan zwart niet 17-

21 spelen zonder te ruilen.

1. 43-39, 17-21;  2. 39-33, 12-17;  

3. 31-26, 15-20;  4. 48-43, 03-08;  

5. 36-31, 07-12;  6. 43-39, 04-10.  

Of dat voldoende is voor remise?

Uit: Eindejaarstoernooi

26-31 ?

1. ........., 26-31; 2. 23-19, 14x23;

3. 25-20, 15x24; 4. 30x8.
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Uit: Eindejaarstoernooi

23-29 ?

1.  ........,  23-29;  2. 27-22, 17x39;  

3. 24x44.

Uit: Eindejaarstoernooi.

39-33 ?

1. 39-33, 14-20;  2. 25x21, 27x16;  

3. 38x18, 29x47.  

Uit: Eindejaarstoernooi.

37-32 ?

1. 37-32, 14-20;  2. 25x14, 08-12;  

3. 34x25, 23-29;  4. 33x24, 13-19;  

5. 24x22, 17x46.

Uit: Eindejaarstoernooi

39-33 ?

1. 39-33, 21-27; 2. 31x22, 19-23;

3. 28x19, 17x30; 4. 35x24, 14x34;

5. 40x29.
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Uit: Eindejaarstoernooi.

27-22 ?

1. 27-22, 17x28;  2. 33x22, 24x33;  

3. 38x29, 18x27;  4. 31x22, 20-24;  

5. 29x20, 15x24;  6. 43-38, 23-29;  

7. 34x23, 19x17.  

Uit: Eindejaarstoernooi.

40-34 ?

Wit heeft een schijf minder.

1. 40-34, 25-30;  2. 34x25, 14-20;  

3. 25x14, 22-28;  4. 33x22, 23-28;  

5. 22x33, 13-19;  6. 14x23, 18x40.  

Uit: Eindejaarstoernooi

12-18 ?

1.  ........,  12-18;  2. 35-30, 24x35;  

3. 28-23, 19x37;  4. 29-24, 20x29;  

5. 34x01. 

Uit: Eindejaarstoernooi.

13-19 ?

1.  ........,  13-19;  2. 24x13, 08x19;  

3. 28-22, 17x28;  4. 32x14, 21x34;  

5. 40x29 
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Uit: Eindejaarstoernooi

12-18 ?

1.  ........,  12-18;  2. 38-33, 29x38;  

3. 30-24, 19x30;  4. 28x10, 18-22;  

5. 35x24, 13-19;  6. 27x18, 38x27;  

7. 24x13, 08x19;  8. 31x22, 09-13;  

9. 18x09, 03x05. 

Uit: Eindejaarstoernooi

20-25 ?

1.  ........,  20-25;  2. 28-22, 25x34;  

3. 40x20, 15x24;  4. 32-28, 23x21;  

5. 26x06, 18x27. 

Uit: Eindejaarstoernooi

3-9 ?

Wit heeft 2 schijven meer.

1.  ........,  03-09;  2. 37-31, 26x30;  

3. 35x04.

Uit: Eindejaarstoernooi. 

38-32 ?

Lokzet ?

1. 38-33, 22-28;  2. 33x22, 18x49;  

3. 29x20, 15x24;  4. 31-27, 49x21;  

5. 37-32, 21x47;  6. 39-33, 47x29;  

7. 34x05.



,

Eindejaar toernooi

Eindstand Aantal Punten Gem.

1 Nizaam Muradin 14 26 1.857

2 Pertap Malahé 10 17 1.700

3 Radjen Kalloe 16 21 1.313

4 Hugo Simons 9 11 1.222

5 Bonne Douma 13 15 1.154

6 Jaap van Hal 16 16 1.000

7 Harold Jagram 11 10 0.909

8 Krijn Toet 9 6 0.667

9 Wynton Meijer 4 2 0.500

10 Gerard Peroti 12 6 0.500

11 Nerin Bisseswar 13 2 0.154

12 Frans Teijn 1 0 0.000

13 Oelke Bouma 4 0 0.000

Uit: Eindejaarstoernooi

39-34 ?

1.39-34, 22-28:

Na 32x23 volgt 20-25.

Na 33x22 volgt 24x33.

Uit: Eindejaarstoernooi.

45-40 ?

1. 45-40,  17-21;  2. 26x28, 18-23;  

3. 29x18, 12x34. 

Eindejaar toernooi

Op donderdag 23 december werd via Lidraughts het eindejaar toernooi gehouden. Er werd 
geprobeerd om het op dezelfde manier te doen als op de club, met vaste starttijden voor de ronden. 
Helaas lukte dit niet omdat Lidraughts dan dezelfde dammers weer tegenover elkaar zet. Daarom 
werd vanaf de tweede ronde het systeem van Lidraughts weer gevolgd. 

De bedenktijd was 10 minuten + 10 seconden per zet.

Nizaam Muradin won het toernooi zonder te verliezen.

In deze nieuwsbrief worden partijfragmenten van het toernooi getoond. 
Partijen, die niet zijn gestart, maar wel een score krijgen van Lidraughts, tellen niet mee.


