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Wel en wee
Jack Mondt is vandaag 65 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd Jack.
Afgelopen donderdag is er contact geweest met Biswanand Rambaran. Met hem gaat het goed.
Vrijdagmiddag zijn Pertap Malahé en ik naar Guillaume Zuniga geweest. Guillaume is telefonisch niet bereikbaar en was vrijdagmiddag niet thuis. Enkele weken geleden hebben we 's -avonds langs
gereden en toen brandde er licht. Mocht iemand Guillaume tegenkomen, dan hoor ik dat graag.
Oedebhaan Dihal
De meeste clubgenoten zullen het via via wel gehoord hebben dat Oedebhaan Dihal is overleden aan Corona. Enkele dagen daarvoor had Jan Kok hem opgezocht en hij vond toen dat Oedebhaan
er niet zo goed uitzag.
Site van DC Den Haag, dd 27 december 2020:
'Woensdag bereikte ons het trieste bericht dat Bhaan Dihal is overleden aan de gevolgen van Corona. Hij werd maandag in het ziekenhuis opgenomen en overleed woensdag al. Het is dus wel erg
snel gegaan. Hij speelde zijn laatste partij op 10 maart, vlak voor de eerste lockdown. Hij was bang het virus op te lopen en zegde zijn lidmaatschap ook op met de toezegging weer terug te keren
als alles weer normaal zou zijn. Helaas heeft hij het virus niet kunnen ontlopen.
Bhaan was een bekende dammer in de Haagse damwereld en was ook geliefd onder de dammers van Surinaamse afkomst. Hij speelde veel toernooien. Was meestal present bij de Haagse
kampioenschappen maar speelde ook internationale toernooien zoals in Thailand en Polen. Sinds 2015 speelde hij bij Damclub Den Haag, daarvoor waren RDG en De Hofstad Dammers de
belangrijkste damverenigingen.
Rouwbezoek is mogelijk dinsdag 29 december van 18 tot 19 uur in rouwcentrum 'Onze Zorg', Tripstraat 309 Den Haag. De besloten crematie is donderdag 31 december.'
Pertap Malahé en ik zijn even bij het rouwbezoek geweest. Toen wij rond 18.30 uur bij het rouwcentrum kwamen was de plechtigheid al bezig. Dit kon op een tv worden gevolgd. Nadat de
plechtigheid was afgelopen zijn we naar binnen gegaan en hebben afscheid genomen van Oedebhaan. In de wachtkamer hebben we nog even met Ravindrepersad gesproken.
Lex Mulder Competitie
De beslissing aan de top is al gevallen, want Nizaam Muradin werd 1e door te winnen van Pertap Malahé. Wel moeten er nog twee partijen worden gespeeld, namelijk Lex Mulder - Gerard Peroti en
Harold Jagram - Lex Mulder. Na deze partijen kunnen we nadenken over een nieuw toernooi, want dan is bekend hoe het verder gaat met de huidige Lockdown.
Dammen tegen eenzaamheid (door Nizaam Muradin)
Wij willen deze eenzaamheid verzachten door actief ouderen in Den Haag, die aan hun huis gekluisterd zitten, uit te nodigen om een partijtje te dammen. Hierdoor worden zij niet nog meer uitgesloten
en kunnen zij toch gewoon meedoen. Door het stimuleren van het dammen worden ze uit hun isolement gehaald en worden eventuele gezondheidsrisico's beperkt.
Het bereiken en herkennen van kwetsbare ouderen in de leeftijd tussen 65 en 80 jaar en hen weerbaarder maken, vormen het kompas aan de hand waarvan het dammen uiteindelijk vorm wordt
gegeven. Hiervoor zijn jullie ogen en oren nodig. Geef het bestuur aan waar we van dienst kunnen zijn. De dampartijen kunnen aanleiding zijn voor de ouderen om hier met hun familie over te praten. Op
deze wijze wordt het dammen bij hun familie onder de aandacht gebracht en wordt het dammen gepromoot.
Bij deze de oproep om ouderen bekend te maken met Lidraughts en ook te peilen of er belangstelling is om op locatie van de ouderen, met inachtneming van de RIVM maatregelen, fysiek te dammen.
Dit laatste kan door bijvoorbeeld vanaf het raam buiten te dammen. Met de auto kan in Loosduinen een route af worden gelegd om op verschillende besproken adressen te dammen, zodat met zoveel
mogelijk ouderen op een vastgestelde dag kan worden gedamd. Het dammateriaal (borden, damstenen en damklokken) en de beschikbare spelers worden met de auto naar de locatie van de ouderen
gebracht. Spelers die willen bijdragen aan dit initiatief kunnen zich bij de voorzitter melden.

Winnaar Dik Hooimeijer Prijs 2020 (mail van Nizaam Muradin naar het bestuur, gedeeltelijk weergegeven)

Winnaar Dik Hooimeijer Prijs 2020 (mail van Nizaam Muradin naar het bestuur, gedeeltelijk weergegeven)
'Ik heb het initiatief om meer ouderen aan het dammen te krijgen om zo hun eenzaamheid weg te nemen, bij ADO Den Haag in de Maatschappij namens onze damclub ingediend. Wij zijn verkozen tot
winnaar van de Dik Hooimeijer Prijs! Bij de prijs hoort een geldbedrag van € 750,-. Met deze bijdrage en erkenning kan het initiatief breder gerealiseerd worden.
Anton Nijboer zal namens ADO persoonlijk langskomen en het bestuur van de Hofstad Dammers symbolisch een cheque komen overhandigen. De bedoeling was om dat morgen (is vanwege Corona
uitgesteld) plaats te laten vinden. Het bedrag wordt op de rekening van de Hofstad Dammers gestort.'
Met dit bedrag kan Nizaam meteen verder aan de slag kan gaan met het bezoeken van ouderen. Zijn er nog meer dammers die met hem mee willen doen? Nizaam wil ook een simultaan organiseren bij
Saffier en Florence en kan alle hulp daarbij goed gebruiken. Wie wil meedoen?
Lidraughts Provincie Cup (dd 7 januari 2021; bron: Facebook; Piet Bouma)
Morgen begint om 19.30 uur (Amsterdam time) de Lidraughts Provincie Cup een teamcompetitie als alternatief voor de Nationale Competitie van de KNDB (en ondersteund door de KNDB). In totaal
hebben elf vijftallen (sommige teams met reserves) zich opgegeven, zodat elke ronde 5 wedstrijden gespeeld worden. Er doen twee teams uit Zuid-Holland mee, twee Friese teams (Huizum en Troch
Tinken Sterk Surhuisterveen), drie teams uit Gelderland (DC Nijmegen, DES Lunteren en KRASH – een Apeldoornse formatie versterkt met de Belgische speler Raymond Vandecaetsbeek), één team
uit Overijssel (SSS Kampen), een gelegenheidsteam Checkers Friends (individuele spelers, die zich hebben opgegeven) en twee gastteams uit Italië (Campagnola en InterBergamo, welk laatste team
ook ondersteuning heeft van drie spelers uit Senegal). De wedstrijden worden semi-live weergegeven in Toernooibase, waarbij de s pelers gebruik kunnen maken met een nieuwe functionaliteit in
Toernooibase. Daardoor worden de partijen vanuit Toernooibase gemakkelijk opgestart in lidraughts. In de eerste rondes zal er uiteraard vast wel iets misgaan. Maar met flexibiliteit van spelers (een
keer op een andere avond, tijd of dag spelen) denk ik dat we toch een mooie competitie tegemoet kunnen zien, met hopelijk veel plezier voor de spelers.
De dag daarop (op zaterdag 9 januari dus) heeft WSDV Wageningen het team van/de club DES Lunteren uitgedaagd. Wat ik begrepen heb, zullen daar waarschijnlijk een dertigtal (2x15) spelers elkaar
twee keer bekampen. Ook deze wedstrijden worden semi-live gedisplayed.
Kortom, zowel op vrijdagavond en zaterdagavond teambattles in Toernooibase!
Vervolg op vrijdag 8 januari (vertaling uit het Engels)
Nou, de eerste ronde van de Toernooibase Lidraughts Provincie Cup KNDB is gespeeld
Indrukwekkend was de overwinning van InterBergamo tegen KRASH: 10-0. Heel veel combinaties. Meest spectaculair was het duel Hans van Hal - Ibrahima Gaye. Het leek erop dat Van Hal een stuk
kon winnen, maar er waren veel trucs van zwart. En met een van de trucs kreeg de speler uit Senegal wel een winnende dam.
De dames van Zuid Holland 1 konden het niet tegen de Dammenvrienden houden. Hoewel Nel Lindhout misschien een winnend eindspel had tegen Jean-Louis Farcy, maar de wedstrijd eindigde in een
gelijkspel. Ook Gerda van der Meijden behaalde een blauw gelijkspel tegen Herman Scholte.
SSS Kampen won met 7-3 tegen DC Nijmegen met winst van Michel Stempher tegen Rob Everts (Everts leek kansen te hebben om te winnen) en een zeer vroege overwinning van Jannes van Marle
contra Piet Zegers.
DES Lunteren - Zuid-Holland 2 is nog steeds onvolledig, hoewel zeker is dat DES Lunteren heeft gewonnen. Het spel tussen de twee toernooi tijgers Piet Rozenboom en Evert van de Pol werd niet
gespeeld. In een echte toernooieruimte zouden ze elkaar blind hebben gevonden, maar in de virtuele wereld wist Piet Rozenboom niet aan de wedstrijd te beginnen. Na veel mails en lidraughts
communicatie begon de wedstrijd met 1.32-28, maar toen speelde Van de Pol niet meer. Voorlopig is de uitslag 6-2 en hopelijk gaan ze akkoord om de wedstrijd volgende week te spelen. Anders moet
ik een scheidsrechter beslissing nemen, maar spelen is altijd leuker!
Het meest verrassende voor mij was de overwinning van Troch Tinken Sterk tegen het Italiaanse team Campagnola. Joop de Graaf was matchwinner in de langste wedstrijd van de dag.
Met wat kleine startproblemen (dus Maguette Niang met verkeerde kleuren gespeeld tegen Willem van Starkenburg, maar na de scènes corrigeerden we dit onzichtbaar) was het een mooie eerste ronde
met spannende wedstrijden.
Volgende ronde is a.s. vrijdag 15 januari op 19.30 uur. (Amsterdamse tijd). Ook mijn team (Huizum) komt dan in actie. DC Nijmegen heeft een gratis rondje.
Voor alle deelnemers: gebruik de gemakkelijke methode van de link Speel partij (Speelspel) in Toernooibase bij je spel. Dat is best makkelijk, en kleuren en tijd worden dan goed ingesteld, dus er zullen
geen fouten zijn.
Tot volgende week!

