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Wel en wee
Op 1 februari werd Hugo Simons 71 jaar. Nog van harte gefeliciteerd Hugo ! Op 4 maart wordt Nerin Bisseswar 63 jaar. Alvast van harte gefe liciteerd Nerin !

Wekelijkse Nationale Teambattle vanaf vrijdag 26 februari! (Bron: Facebook/International Draughts; Steven den Hollander)
Vanaf vrijdag 26 februari zal er wekelijks een Nationale Team Battle worden georganiseerd op lidraughts.org!
Aanvang 20.30 uur Einde 22.30 uur
Speeltempo 5+3 (5 minuten bij begin partij, plus 3 seconden increment per zet)
Ranglijst wordt bepaald door de totale score van de top-5 spelers van elk team. Maar mocht je team onder de vijf spelers hebben kunnen jullie natuurlijk ook gewoon meedoen! Het zou leuk zijn om
zo veel mogelijk teams hier te zien. Binnen de schaakwereld is het in ieder geval een groot succes, hopelijk is hier binnen het dammen ook interesse in.
Hoe werkt het?
Iedere damclub kan een Team maken op lidraughts.org. Ga hiervoor naar het menu Gemeenschap -> Teams en klik dan links op Nieuw team. Vervolgens kun je het team aanmelden voor de battle
door een bericht op lidraughts te sturen naar de organisator genaamd Boterhoofd.
Op dit moment van schrijven hebben zich teams aangemeld van de Rijnsburgse Damclub, Samen Sterk Hazerswoude, het Leids Damgenootschap, de Alphens Damclub, Het Noorden, Hoogeveen
en IJmuiden. Verenigingen uit Den Haag en Wageningen hebben daarnaast interesse getoond. Hoe meer teams zich aanmelden, hoe interessanter de competitie zal worden.
Lidraughts heeft een beperking van 10 teams per battle. Indien er meer dan 10 verenigingen belangstelling hebben, dan zullen er verschillende klassen worden aangemaakt, met een
promotie/degradatie-regeling.
Vanaf 20.30 tot 22.30 speel je continu partijen, maar alleen tegen spelers van de andere teams. Dus nooit tegen je teamgenoten. Na afloop van iedere partij, kun je desgewenst een kleine pauze
nemen of meteen doorgaan met de volgende partij.
Van iedere speler wordt de score bijgehouden. Van elk team worden de beste 5 scores bij elkaar opgeteld. Hiermee wordt de ranglijst samengesteld. Deze methode zorgt ervoor dat teams van
verschillende grootte allemaal mee kunnen doen in de battle.
De sterke spelers van een team hebben als taak zoveel mogelijk punten te scoren. De mindere sterke spelers moeten proberen om zoveel mogelijk punten af te pakken van de concurrerende teams.
Ga voor de eerste Nationale Team Battle op vrijdag 26 februari 20.30 uur naar: lidraughts.org/tournament/stIht6sa
Back to the eighties (Bron: Facebook/KNDB)
Piet Bouma heeft een nieuw idee uitgerold, ditmaal een individueel toernooi in poules van acht personen, ingedeeld op rating. Kun je dus niet meer wachten om weer te mogen dammen? Schrijf je
dan zeker in! Het is natuurlijk niet zoals we het allerliefst willen zien, achter een echt dambord, maar het is op dit moment wel de enige manier waarop we veilig kunnen dammen met elkaar.
Back to the eighties!
In de beginjaren tachtig van de vorige eeuw was alles in de damwereld nog vrij eenvoudig. Het Zwitsers systeem werd nog maar weinig gebruikt en gewone round robin toernooien waren het meest
populair.
Laten we terug gaan naar die jaren tachtig!
De Provincie Cup eindigt na zo’n vijf weken en ik introduceer een nieuw toernooi: de Toernooibase Lidraughts Eighties Cup.
Dit omdat ik denk dat de huidige omstandigheden het normale fysieke live spelen nog steeds onmogelijk zullen maken (hoewel ik het tegendeel hoop).
Toernooiopzet: Groepen van acht spelers in een round robin toernooi. Daardoor zeven ronden wat in zeven weken gespeeld kan worden. Het competitieschema is vooraf bekend, zodat een andere
afspraak gemaakt kan worden, als men op een speeldag is verhinderd.
Spelen in groepen op rating, zodat spelers ongeveer dezelfde speelsterkte treffen.

Ik hoop dat ook de sterke spelers, die nu meestal vrij anoniem in blitzpartijtjes op lidraughts acteren, ook gaan deelnemen in het toernooi.
Ratinggroepen waaraan ik denk (KNDB-rating):
Grootmeestergroep: > 1450
Meestergroep: 1350 – 1450
Top amateurs: 1250- 1350
Hoofdklasse: 1150-1250
1e klasse: 1050-1150
2e klasse: 950-1050
3e klasse: < 950
En:
Eén of twee vrouwengroepen. Vooral interessant voor de topvrouwen, die een onderling toernooi willen spelen.
Dus, als we de geschatte tien groepen krijgen: tachtig spelers, die in de Eighties Cup kunnen meedoen. Speeltijd, zoals bij de laatste Toernooibase Lidraughts toernooien: 45 min. + 30 sec/zet.
Definitieve groepen worden geformeerd aan de hand van de binnengekomen aanmeldingen. Speeldata, vrijdags om 19.30 u. op lidraughts.org
Wanneer er spelers van verre afstand (andere continenten) meedoen, gaat als uitwijkmogelijkheid de zaterdag als speeldag voor die situaties gelden. In dat geval ga ik ook een tijdtabel met
geschikte tijden weergeven voor deze spelers. Ik ga ervan uit dat iedereen hier flexibel (op zaterdag spelen) mee om wil gaan.
Ronde 1: 26-03-2021
Ronde 2: 02-04-2021
Ronde 3: 09-04-2021
Ronde 4: 16-04-2021
Ronde 5: 23-04-2021
Ronde 6: 30-04-2021
Ronde 7: 07-05-2021
Plaatsing bij gelijk eindigen: Als spelers eindigen met hetzelfde aantal wedstrijdpunten, gaan we de jaren tachtig regels hanteren: onderling resultaat en SB. Wanneer dit ook gelijk is worden spelers
ex-aequo geklasseerd.
Spelers zonder KNDB rating krijgen een geschatte rating. Spelers met een FMJD-rating krijgen een berekende geschatte KNDB-rating volgens de formule die bij de FMJD wordt gehanteerd.
Inschrijvingen voor zondag 14 maart 2021 naar het gebruikelijke emailadres: pboumaharl at hetnet.nl
Onder vermelding van naam, emailadres, nickname en voorkeur (special voor vrouwen en jeugd) voor groep.
Na deze datum zullen de groepen zo spoedig mogelijk worden gevormd, speelschema, verdere regels en handleidingen worden toegevoegd.
Piet Bouma
InterBergamo terug op voorsprong in Provincie Cup (Bron: Facebook/International Draughts)
Na de zevende ronde van de Toernooibase Lidraughts Provincie Cup KNDB staat het team van InterBergamo met winst (8-2) tegen Dickers Friends back on track. De Senegalese spelers Aboubacar
Sadikh Diop en Maguette Niang voorzien van snel spelen (waar de tegenstanders mee gingen) een 4-0 voorsprong. Ook Emanuele Danese won. Aan boord van één was er een nieuwsgierig
moment. Volgens Jean-Louis Farcy was zijn klok bevroren (misschien een verloren internetverbinding), terwijl op het scherm Renzo Rubele de Fransman op tijd verloor. Ze concludeerden na enige
consultatie tot een gelijkspel.
SSS Kampen geconsolideerd op de derde plaats. Henk Kamminga en Piet Dijkstra waren hier de doelpuntencorers met kleine combinaties. Ook Hans de Vries, Jannes van Marle en Yaïr Eysbroek
hadden grote kansen op winst, maar ze konden het net niet vinden.
Huizum behaalde een kleine overwinning tegen DC Nijmegen. Sietse Nagel en Hans van Dijk waren gisteren wedstrijdwinnaars, terwijl Piet Zeegers vandaag de eer redde.
Krash wist voor het eerst te winnen tegen Campagnola. Willem van Starkenburg en Raymond Vandecaetsbeek pakte hier de twee punten. Loris Cicchirillo was succesvol namens de Italianen. Hans
van Hal miste maat in één tegen de sterke speler Moreno Manzana.
Zuid Holland 2 maakte een verrassende dikke 8-2 tegen Troch Trinken Sterk. Johan Pronk (met een klein probleempje om zijn wedstrijd tegen Joop de Graaf te beginnen), Ron de Vaal en Roy
Verveer voerden hier het vonnis uit.
Samenvatting van de topscorers:
Board 1: Coen Bommel 6 – 9; Board 2: Sietse Nagel 6-11; Board 3: Bert van Harten 6-11: Board 4: Bram Cysouw 6-11; Board 5: Roy Verveer 6-10.
Ronde 8 is gepland op vrijdag 26 februari 19.30 uur. Amsterdam tijd. De uitgestelde wedstrijd Herman Scholte - Stef Migchelbrink (Checkers Friends - Nijmegen, zesde ronde) is gepland op 12
maart.

