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Wel en wee
Verjaardagen: Op 8 december wordt Guillaume Zuniga 88 jaar, op 16 december wordt Radjendrenath Kalloe 55 jaar en op 30 december wordt Frans van de Velde 79 jaar. Alvast van harte
gefeliciteerd.
De redactie gaat deze maand met vakantie. Er komt alleen nog een nieuwsbrief als er iets belangrijks te melden is.
Ik wens iedereen fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe en hoop dat Corona zo min mogelijk invloed heeft op de manier van feestvieren.
Online simultaans Groenendijk en Harmsma (Bron: site KNDB)
Opnieuw een mooie online damactiviteit! Jan Groenendijk en Simon Harmsma geven op zaterdag 12 december vanaf 12:00 uur een simultaan op Lidraughts. In totaal krijgen maar liefst 70 mensen
de kans om zich één keertje te kunnen meten met de absolute wereldtop. Voor de jeugd zal dit Simon zijn en Jan probeert het de volwassenen zo lastig mogelijk te maken.
Hierbij meer informatie en de link naar de beide simultaans:
Simul TeamNL-SIMON: https://lidraughts.org/simul/fGSgOci3
De simultaan van Simon is uitsluitend bedoeld voor jeugdspelers met een KNDB-rating tot maximaal 1100 / FMJD-rating tot ongeveer 1000. Maximaal aantal deelnemers is 30. Aanmelding is
mogelijk door op www.lidraughts.org een bericht te sturen naar gebruiker ‘TeamNL’
Simul TeamNL-JAN: https://lidraughts.org/simul/pg6i8P4w
De simultaan van Jan is bedoeld voor alle volwassen dammers ongeacht hun niveau. Jeugdspelers met een KNDB-rating boven
1100 of een FMJD-rating boven 2000 kunnen ook deelnemen. Maximaal aantal deelnemers is 40 Aanmelding is mogelijk door
op www.lidraughts.org een bericht te sturen naar gebruiker ‘TeamNL-KNDB’.

Foto: Jan Groenendijk toont zijn partij tegen Alexander Georgiev uit het WK dammen 2019 aan (vlnr) Emre Hageman,
Simon Harmsma en Machiel Weistra.

Onderlinge competitie
De clubavond zal vooralsnog nog niet worden gestart. Wij wachten tot januari.
De Lex Mulder-competitie is bijna afgelopen. Komende donderdag wordt de laatste ronde gespeeld en er moeten nog enkele partijen ingehaald worden. Deze partijen zijn: Nizaam Muradin - Lex
Mulder, Jaap van Hal - Harold Jagram (maandagavond), Lex Mulder - Gerard Peroti, Nizaam Muradin - Pertap Malahé en Harold Jagram - Lex Mulder. De partij Lex Mulder - Hugo Simons van de
laatste ronde wordt komende vrijdag (ochtend) gespeeld. Er zijn nog drie kanshebbers op de eerste plaats. Hugo heeft 12 punten, maar meer gespeeld dan Nizaam en Pertap (beiden 11 punten).
Nizaam heeft de beste kans op de eerste plaats omdat hij de minste verliespunten heeft.
Bij voldoende belangstelling kan in januari een nieuw toernooi worden gespeeld. Met dat toernooi kan Lex Mulder vanuit Australië ook weer meedoen.
Elke woensdagmorgen wordt in Lidraughts een Rapid toernooi gehouden, met name voor Lex. Dit toernooi zal gewoon doorgaan.

