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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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Nieuwsbrief 728; d.d. 29 maart 2020
Redactie: Jaap van Hal
Lidraughts
Als gevolg van het Coronavirus kunnen we misschien enkele maanden niet op de club dammen. Er is in deze nieuwsbrief al enkele keren gewezen op het nieuwe damprogramma 'Lidraughts'.
Daar kan worden gedamd en getraind met damproblemen en zelfs theorie. Afgelopen week heb ik een uitleg van dit programma gekregen. Zie ook kndb.nl bij KNDB Actueel onder 'Handleiding
online damtoernooien'. Nu had ik het idee om onze clubavond op deze site te houden, maar ben er inmiddels achter gekomen dat de maximale duur van een toernooi 6 uur is. Het is dus niet
mogelijk om één toernooi te regelen waarbij leden voor de komende maanden elke donderdag tegen elkaar kunnen spelen. Wel lijkt het mij mogelijk om een toernooi in te richten dat elke
donderdagavond wordt gehouden. Uitslagen zouden dan via de nieuwsbrief kunnen worden verwerkt in een clubstand. Ik wil dat de komende donderdagavond uitproberen.
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De handleiding schijnt onduidelijk te zijn als je het print, daarom probeer ik het hier te omschrijven. De tekst kan dan worden gezien als een verduidelijking van de pdf.
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.
Ik zal komende donderdag, 2 april, een toernooi regelen, dat privé is. Op deze manier kunnen alleen de lezers van deze nieuwsbrief meedoen. In het hoofdscherm (bij het opstarten) staan in het
midden onderin enkele toernooien. Als de naam van het toernooi (Hofstad Dammers) er niet bij staat, klik dan op meer in dit schermpje (rechtsboven). Nu zie ik alleen open toernooien en ga ik er
vanuit dat een gesloten toernooi ook hier gekozen kan worden. Als je klikt op meer, dan komt er een balk met toernooien in het groen. Daarin zal ons toernooi dan ook staan.
Ik zal het toernooi om 19.30 uur instellen. Dus pas gaan kijken na dit tijdstip, zodat het toernooi zichtbaar is. Aanmelden is: klikken op het toernooi en dan klikken op 'Neem deel'. Komende
donderdag zal een 'probeeravond' zijn. Het wachtwoord zal zijn: DHD-2020. Zelf vind ik het mooi dat iedereen met de eigen naam speelt, maar iedereen heeft een eigen keuze.
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Handleiding online damtoernooien (bron: site KNDB)
Door verenigingen is aan de KNDB regelmatig de vraag gesteld of het mogelijk is om online damtoernooien binnen verenigingen te kunnen spelen. Vanuit het bestuur heb ik ons kersvers
(kandidaat) bestuurslid Michel Stempher gevraagd of dit mogelijk was. En warempel, binnen een uur kreeg ik van Michel een handleiding toegestuurd.
We hebben het door een aantal gebruikers (Hofstaddammers, Haarlem en Brainsport) laten testen en zij vinden deze handleiding heel goed bruikbaar en ze gaan er ook mee aan de slag!
Hartstikke mooi dat op deze manier damtoernooien binnen de verenigingen gewoon voortgezet kunnen worden. Weliswaar niet helemaal “live”, maar het is in ieder geval een mooie mogelijkheid
om door deze stille damperiode te komen.
Michel Stempher zal niet stilzitten. Eerder deze week heeft hij al 3 avonden goed bezochte KNDB-toernooien georganiseerd op Lidraughts. En hij gaat ongetwijfeld voor nog meer innovaties
zorgen! Hebben jullie suggesties, laat het Michel weten: michelstempher@gmail.com
Als voorzitter van de KNDB ben ik verheugd dat wij met een versterkt bestuur goed aandacht kunnen besteden aan onze leden. Daar doen wij het immers voor! Geniet allen van het spelen op
Lidraughts. Wereldwijd, maar nu ook binnen je eigen vereniging.
Frans de Jonge
Voorzitter KNDB
Update i.v.m. Coronacrisis (bron: site ZHDB)
Omdat de maatregelen vanwege de Coronacrisis langer duren dan tot 6 april, namelijk tot 1 juni zullen meer activiteiten worden uitgesteld en misschien zelfs gecanceld worden.
De KNDB heeft besloten om het nationale bekertoernooi van de kalender te houden en het ziet er naar uit dat de ZHDB hetzelfde doet met het provinciale bekertoernooi.
Het provinciaal sneldamkampioenschap stond gepland voor 11 april maar wordt nu uitgesteld naar een nader te bepalen datum.
Het provinciaal schooldamkampioenschap was al uitgesteld maar dit toernooi zal niet verspeeld kunnen worden op de datum van de tweede keuze, 18 april.
De ALV zal niet op dinsdag 26 mei worden gehouden maar na de zomervakantie.
Tot slot raadt het bestuur de verenigingen ten zeerste aan om bij het plannen van hun activiteiten de aanwijzingen van de overheid te volgen.
Het bestuur wenst alle leden sterkte en een goede gezondheid toe en hoopt dat er snel een positieve wending komt in deze Coronacrisis.
Bij De Hofstad Dammers wordt de komende tijd niet op de club gedamd. De leden worden via de mail (of telefonisch voorzover er geen mail is) op de hoogte gebracht wanneer er
weer op de 1e Eeldepad kan worden gedamd.

Wim Bennink overleden
Toernooispelers van onze club zullen Wim Bennink wel eens zijn tegen gekomen, zeker bij de NK Veteranen te Wageningen. Wim Bennink was enkele jaren geleden ziek geweest, maar was
daarvan weer hersteld. In de rouwkaart wordt vermeld dat hij drie maanden geleden slecht nieuws had gekregen en deze week is overleden. De afscheidsdienst was op zaterdag 28 maart.
Andrew Tjon A Ong heeft op Facebook de volgende tekst geplaatst:
Wim was een ster in het maken van limericks. Hij kon zich goed uitleven tijdens het jaarlijkse Open NK Veteranen in Wageningen, waarvoor Wim ook voor dit jaar op de deelnemerslijst stond.
Ik zal hieronder wat van zijn juweeltjes posten;
Limericks / Spreuken Wageningen 2004 – 2019
88 veteranen zijn dolblij, Want in de Wageningse damwei; Organiseert een echte bink; Genaamd Henk Kleinrensink; Het ONK al voor de 15e keer op rij!
- Henk heel hartelijk dank. Ook namens de 87 andere deelnemers. Op naar de volgende 15 jaar! Dan ben ik 92. Hopelijk is er dan ook een klasse 90+. Groetjes, Wim Bennink
- Andrew Tjon A Ong, Is nog geen 60 jaar jong; En voor de 4 punten; Behoefde hij niet te stunten; Hij is al kampioen met z’n tong.
- 50 plusser Cock van Wijk, Rekende zich al rijk; Speelt hij ook Andrew aan stukken, Of moet hij voor hem bukken; En gaat hij door het slijk.
- Een topdammer uit Ingen, Doet soms rare dingen; Ene van de Velde, Frans; Greep met beide handen de kans; Om Fred Ivens te bedwingen.
- 5 ex-kampioenen staan bovenaan; Wie er van gaan naar de maan?; Er zijn er ook nog 8 met 6; Er zit dus nog genoeg honing in de fles; Voor hen die voor het kampioenschap gaan.
- Hier en daar hoorde je knallen, Maar er zijn geen gewonden gevallen; Niet iedereen is tevreden; Wel zijn velen moe gestreden; Ze zijn zelfs te moe voor de Wallen!
Uit de editie van 2018:
- De damwethouder van Wageningen,Belooft Henk de Witt mooie dingen;Hij moest als een vaatdoek achter het bord;Omdat hij dan kampioen wordt;En met € 100,- extra dan voor ons gaat
zingen!.
- Ene Theo van den Hoek; kreeg een open boek; zijn tegenstander schoot een bok; maar ging gewoon door zijn klok; En toen viel voor hem het doek.

Contribut

Per jaar e

Per jaar g
Per keer

Z E T J E S
Voor alles geldt: wit begint en wint of behaalt voordeel, tenzij anders vermeld. Bron: Lidraughts.org

,

Dagpuzzel

,

1. ........, 28-32; 2. 37x28, 22x24;
3. 31x11, 02-07; 4. 11x02, 20-25;
5. 02x30, 25x43.

1. 27-22, 18x27; 2. 34-30, 25x34;
3. 40x18, 13x22; 4. 33-29, 24x33;
5. 39x26.

,

Zwart begint en wint.

1. ........, 15-20; 2. 27x09, 14x03;
3. 25x14, 03-09; 4. 14x21, 16x29.

Zwart begint en wint.

,

Vind de beste zet voor wit!

1. 27-21, 08-12; 2. 37-31, 26x46;
3. 21-16, 46x23; 4. 16x09.

,

Wit begint en wint.

,

1. 27-21, 26x17; 2. 47-41, 36x47;
3. 39-34, 47x49; 4. 30-24, 49x30;
5. 35x13.

1. 26-21, 17x46; 2. 28x19, 46x14;
3. 29-23, 14x29; 4. 33x31.

,

Wit begint en wint.

1. 42-38, 15x24;
3. 39-34, 47x33;
5. 50x08,
of:
1. 42-38, 15x24;
3. 39-34, 47x29;

2. 47-41, 36x47;
4. 34-30, 24x44;

2. 47-41, 36x47;
4. 34x03.

Wit begint en wint.

,

Wit begint en wint.

1. 29-24, 25x34; 2. 24x02, 34-39;
3. 02x16, 39x50; 4. 16-21, 50x28;
5. 21-26, 28-19; 6. 38-32, 19x46;
7. 31-27, 22x31; 8. 26x05.

