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Protocol Verantwoord Dammen (Bron: site KNDB)
Per 1 juli zijn damwedstrijden en -trainingen weer toegestaan. Daarbij dienen wel de algemene gedragsregels in acht genomen worden.
Daarnaast dient het Protocol Verantwoord Dammen gehanteerd te worden. Dit protocol is opgesteld in overleg met de andere denksporten en NOC*NSF (niet aangepast sinds september).

KNDB: Acht- of tientallen in de Eerste Klasse (mail van het Bondsbureau)
Aan de damverenigingen met een team in de Eerste klasse:
Beste damvrienden,
In het afgelopen jaar heeft bij alle damverenigingen het damleven vanwege corona nagenoeg stil gelegen. wij kunnen ons voorstellen dat menig clubbestuur op dit moment in het onzekere verkeert of
de club in september weer voltallige teams voor de Nationale Competitie op de been kan brengen.
Het lijkt ons als KNDB-bestuur daarom verstandig om bij de verenigingen met een team in de Eerste Klasse te inventariseren of he t niet een goed idee zou zijn om met ingang van het seizoen 20212022 in de Eerste Klasse met achttallen te gaan spelen. Dat zou structureel kunnen, dat zou ook eenmalig kunnen, gezien de huidige omstandigheden. Overleg er eens over binnen uw vereniging, als
u wilt!
Wij verzoeken u ons de voorkeur van uw vereniging kenbaar te maken door te reageren op deze mail Hieronder staan de vier mogelijkheden die wij u voorleggen.
Begin april nemen we, mede op basis van de uitslag van deze enquête, in samenspraak met de bondsraad een beslissing. U wordt daarover natuurlijk meteen geïnformeerd. Bedankt voor uw
medewerking!
Mogelijkheid A: Wij spelen het liefst met een achttal. Spelen met een tiental kan voor ons problematisch worden.
Mogelijkheid B: Wij spelen liever met een achttal, maar blijven spelen met een tiental mag wat ons betreft ook.
Indien mogelijkheid B uw voorkeur heeft, wilt u dan aangegeven welke van de twee mogelijkheden, B1 of B2, uw voorkeur heeft. Dient dit naar uw mening een structurele of een eenmalige maatregel
te zijn?
Mogelijkheid B1: Wij willen graag als eenmalige maatregel in seizoen 2021-2022 met een achttal spelen.
Mogelijkheid B2: Wij willen graag voortaan in de Eerste Klasse altijd met een achttal spelen.
Mogelijkheid C: Wij blijven liever met een tiental spelen, maar hebben geen bezwaar tegen spelen met achttallen.
Mogelijkheid D: Wij blijven het liefst met een tiental spelen.
Wij verzoeken u uw keuze voor 6 april te sturen naar bondsbureau@kndb.nl bij voorkeur via het beantwoorden van dit bericht (reply), graag ook de naam van uw vereniging vermelden in uw
antwoord.
Vriendelijke groet, Paul van de Veen, secretaris en Eduard Autar, coördinator wedstrijdzaken
In de damkalender van de KNDB worden de volgende data genoemd voor de landelijke competitie: 18 september, 2 en 16 oktober, 13 en 27 november, 11 december, 8 en 22 januari, 5 en
19 februari, 5 maart en de nacompetitie op 19 maart.

ZHDB: website ZHDB
Beste secretaris,
Graag zouden we willen polsen of er, betreffende de website, www.zhdb.nl, op- of aanmerkingen zijn. Mist u iets of zou u iets verbeterd willen zien, dan horen we dat graag via webmaster@zhdb.nl.
Met vriendelijke groet, Alex Kruyshoop, Webmaster ZHDB.

Toernooibase Lidraughts Provincie Cup (Bron: Facebook, Piet Bouma; 20

maart 2021)

Huizum takes third place in Provincie Cup
De laatste ronde van de Toernooibase Lidraughts Provincie Cup is (bijna) gespeeld en er waren gisteren weer hele spannende wedstrijden.
DES Lunteren deed een poging om InterBergamo te verslaan, maar de wedstrijd eindigde in een gelijkspel (5-5). Ibrahima Gaye (opnieuw met verkeerde kleuren, dus wedstrijd werd niet in
Toernooibase getoond) had een zware weerstand van Coen Bommel, die een center aanval deed. Maar het middenstuk was verrassend verloren en ook de wedstrijd. De andere Senegalese speler
Maguette Niang maakte een mooie combinatie in een dubieuze positie tegen Bert van Harten wat resulteerde in een gelijkspel. Evert van de Pol won in een endgame, terwijl Bram Cysouw een
geweldige omgeving toonde tegen Giovanni Fava. Diego Signorini scoorde voor de Italianen de tweede overwinning door een Coup de la Bomb.
Huizum profiteerde optimaal met een 8-2 zege tegen Checkers Vrienden. Topscorer Sietse Nagel had een beetje geluk tegen John Folkers (John miste een gelijkspel in het eindspel). Bram Scholma
(zijn uitslag gaat in de richting van zijn beroemde broer) had een mooie linkse aanval, terwijl Piet Bouma van een klassieke wedstrijd naar een winnende eindspel speelde. De andere twee wedstrijden
eindigden in een gelijkspel, dus Huizum kwam langs DES Lunteren in de ranglijst.
De ′′ Gelderland ′′ derby tussen DC Nijmegen en KRASH werd gewonnen door DC Nijmegen (7-3). Na een trage start wist DC Nijmegen met vier overwinningen op de vijfde plaats van de ranglijst te
eindigen. Matchwinners waren Gerard Martens, Albert Eggink en Stef Migchelbrink. Alle drie profiteerden van vreemde missers van hun tegenstanders. Willem Starkenburg maakte met een
koningshot winst voor KRASH, dat resulteerde in een stuk voordeel wat genoeg was voor de twee punten.
De wedstrijd tussen Zuid Holland 2 en Campagnola is nog niet af. Wegens omstandigheden zijn er twee wedstrijden niet gespeeld. Hopelijk kunnen de spelers vanavond spelen, al worden er nog
geen definitieve afspraken gemaakt. Tussenstand is 4-2 voor Campagnola. Nicola Gioffrè zette de positie van Piet Roozenboom op slot. Bevrijding nam te veel materiaal in beslag, dus de Italiaanse
speler won het eindspel. De andere twee wedstrijden waren gelijkspel.
Troch Tinken Sterk won wel met 6-4 tegen Zuid Holland. Alle wedstrijden eindigden in een beslissing. Hanny de Vaal-Kokshoorn en Gerda van der Meijden kregen wel blauwe markeringen voor hun
overwinningen. Gerrit Terpstra, Joop de Graaf en Wytze van der Meulen scoorden met enkele combinaties voor het Friese team.
Final topscorers: board 1: Ibrahima Gaye 7-12, board 2: Sietse Nagel 10-16, board 3: Bert van Harten 10-18, board 4: Bram Cysouw 10-16, board 5: Roy Verveer 10-17.
Ik wil alle spelers bedanken voor hun sportieve deelname en fair play. Online spelen creëert wat problemen, maar bijna alle spelers waren flexibel om games te verzetten naar andere data en tijden
waarin dingen niet goed lukte.
Ook bedankt aan alle coaches, in het bijzonder Moreno Manzano en Giovanni Fava voor de deelname van de Italiaanse teams (en Senegalese gastspelers) die deze KNDB-beker een internationaal
tintje gaven, met ook deelname van een België en Franse speler in andere teams.
Tot slot nogmaals felicitaties aan InterBergamo voor het winnen van deze virtuele Beker, zonder verlies van een wedstrijd. Ook proficiat voor SSS Kampen met een tweede plaats bij getalenteerde
jeugdspelers. En felicitaties aan mijn teamgenoten van Huizum met de bronzen medaille.
En tot ziens (heel veel spelers) op het nieuwe online toernooi: De Toernooibase Lidraughts Eighties Cup.
Blijf veilig en gezond in deze moeilijke tijden!
Het team Zuid-Holland met de dames Nel Lindhout (3 punten), Hanny de Vaal-Kokshoorn (5 punten), Leny van de Gaag-Pronk (4 punten), Joke van der Meijden (5 punten) en Gerda van der Meijden
(6 punten) eindigde op de laatste plaats op 2 punten. Zij wonnen van het KRASH en haalden 12 meldingen in het blauw. Gerda van der Meijden haalde 4 blauwe meldingen en de andere dames 2.
Het team Zuid-Holland met de heren Jaap van Hal (7 punten), Piet Rozenboom (7 punten), Johan Pronk (9 punten), Ron de Vaal (11 punten) en Roy Verveer (17 punten) eindigde op de 7e plaats met
10 punten. Roy Verveer behaalde 3 meldingen in het blauw en Ron de Vaal 1.
Het toernooi duurde 11 vrijdagavonden met 1 vrije ronde.
Nieuw online toernooi: Toernooibase Lidraughts Eighties Cup!
Nadat al eerder een Summer Cup, een Hybrid League Cup en de Provincie Cup via Toernooibase en Lidraughts werden georganiseerd, start in maart opnieuw een online toernooi: de Toernooibase
Lidraughts Eighties Cup.
Dit keer in allerlei ratinggroepen op speelsterkte van 8 spelers, met speciale vrouwen- en jeugdgroepen. We hopen ook weer op internationale deelname, zoals bij de Hybrid League Cup.
Speelavond is elke vrijdagavond vanaf 26 maart (rond toernooi, 7 ronden) om 19.30 uur. Met uiteraard de mogelijkheid om in onderling overleg op een andere avond (of op zaterdag) en tijdstip te
spelen. Speeltempo: 45 min. + 30 sec./per zet. Maximale speelduur op een avond is dan ca. 2 1/2 uur.
De einddatum van inschrijving is inmiddels voorbij. In toernooibase staan 11 klassen: 1. Grandmasters (met Peter van der Stap); 2. Masters; 3. Top Amateurs; 4. Premier Class (met Radjendrenath
Kalloe); 5. 1st class (met Piet Rozenboom); 6. 2nd class (met Jeremy Pauwels); 7. 3rd class A (met Nel Lindhout en Ron de Vaal); 8. 3rd class B (met Hanny de Vaal-Kokshoorn en Roy Verveer); 9.
3rd class C (met Leny van der Gaag-Pronk); 10. 3rd class D (met Joke van der Meijden) en 11. India. Succes allemaal !

TROUW
Roel Boomstra, tweevoudig wereldkampioen dammen, wacht nog altijd op zijn WK-match tegen de Rus Georgiev, die niet wil spelen zolang het coronavirus nog rondwaart. ‘Ik vind dat nogal gek.’
Jan-Cees Butter17 maart 2021, 13:46
Het lijkt een soap, maar dan wel eentje met een dunne verhaallijn. Centrale vraag in de serie: wanneer speelt dammer Roel Boomstra (28) zijn tweekamp om de wereldtitel tegen de Rus Alexander
Georgiev?
Aanvankelijk stond de WK-match gepland voor januari. Alles was geregeld, totdat Georgiev zich ineens afmeldde. De tienvoudig wer eldkampioen zag het niet zitten om naar Eindhoven af te reizen,
waar de tweestrijd zou plaatsvinden. “Daar was ik enorm teleurgesteld over”, vertelt Boomstra. “Georgiev zei: zolang er nog corona-maatregelen gelden, wil ik niet spelen. Dat vond ik nogal gek.
Persoonlijk zou ik banger zijn in een land zónder maatregelen dan in een land waar het virus onder controle wordt gehouden. In mijn ogen was het prima mogelijk om in januari te spelen.”
Quarantaine en coronatesten waren niet genoeg
Georgiev bleef bij zijn standpunt, ondanks bemiddeling van de lokale organisatie en de internationale dambond FMJD, die een quarantaine en meerdere coronatesten voorstelden. De Rus gaf geen
krimp, waarop de FMJD besloot om op zoek te gaan naar een vervanger voor hem. Het eerste recht op de WK-match had de Chinees Pan Yiming. “Hij komt het land niet uit”, zegt Boomstra. “Als je
geen olympische sporter bent, dan ben je geen uitzonderingsgeval voor China. Ik kan het land ook niet in om te komen spelen.”
De internationale dambond besloot hierop de WK-match uit te stellen. Een bittere pil voor Boomstra. “Ik was in juli afgestudeerd in de natuurkunde”, vertelt de geboren Utrechter, nog steeds verbolgen
over de gang van zaken. “In mijn ogen had ik een van de beste prestaties geleverd door in korte tijd in vrij goede vorm te zijn voor de WK-match. Dat had ik graag bewezen.”
Sindsdien telt hij de dagen. Nu hij geen studie meer heeft, is zijn agenda leeg en kan hij zich elke dag toeleggen op het dammen. “Dat vind ik hartstikke leuk om te doen”, zegt hij. “Ik heb nu alle tijd om
naar nieuwe, interessante speltypes te kijken, waarin ik opeens allerlei nieuwe dingen ontdek. Dat is mooi.”
Sinds de uitbraak van corona speelde Boomstra één officiële partij
Er zijn echter ook momenten dat Boomstra, die in 2016 en 2018 wereldkampioen werd, moeite heeft de motivatie te vinden. “Omdat ik al heel lang geen toernooien heb gespeeld, voel ik soms niet dat
ik profdammer ben.” Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft hij slechts één officiële partij gespeeld. “Je kunt nog zo veel trainingspartijen organiseren, maar uiteindelijk houd ik natuurlijk ook van
de competitie. Helaas zijn we nog niet zo ver als het schaken, waar een online circuit bestaat om het tegen elkaar op te nemen.”
Boomstra kijkt soms met enige jaloezie naar de schaakgrootmeesters, die in januari – dankzij allerlei corona-maatregelen – wél gewoon in actie konden komen op het Tata Steel-schaaktoernooi in
Wijk aan Zee. “Qua professionaliteit kunnen wij nog veel leren van het schaken”, vindt Boomstra. “Het is lastig. Het landschap in het damme n is klein en alle organisatoren zijn vrijwilligers. Daar loop je
altijd al tegenaan, maar op momenten zoals nu wordt dat helemaal duidelijk.”
Hoewel de dambond – 3700 leden – moeite heeft om te groeien, levert Nederland momenteel wel een aantal wereldtoppers, onder wie ook Jan Groenendijk. Zij hebben de A-status bij sportkoepel
NOC-NSF, waardoor ze een maandelijkse toelage krijgen. “We trainen drie keer per maand met elkaar en werken onderling goed samen ”, meent Boomstra. “Als je een stelling wilt bekijken, dan zijn er
altijd spelers die je willen helpen. Ik denk dat dat de grote kracht van het Nederlandse dammen is.”
Momenteel is Boomstra in voorbereiding op het WK voor landenteams in juni in Tallinn, Estland, dat eigenlijk voor deze week gepland stond. En de WK-match tegen Georgiev? Boomstra heeft
gehoord dat er wordt gemikt op december. “Het is een vreemde situatie”, stelt hij. “Maar het belangrijkste voor mij is dat die WK-match überhaupt wordt gespeeld. In mijn sport is dat het hoogst
haalbare.”
Lees ook:
WK dammen: ‘We zijn al blij met een minuutje in het Sportjournaal’
Aandacht, sponsors, natuurlijk zou de damsport daar graag iets meer van krijgen. Maar: ‘Elke dag een minuutje op tv, dat is voor dammen al behoorlijk wat.’
Nog even dit…
Omdat het alsmaar lastiger wordt om de waarheid te achterhalen, heeft Trouw de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in onderzoeksjournalistiek. En met succes: keer op keer onthulde Trouw
misstanden, zoals de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst, de Panama papers of geheime militaire leveringen door Nederland aan Syrische rebellen. Met een abonnement op Trouw steunt u deze
broodnodige onderzoeksjournalistiek. Zo biedt u tegenwicht aan opgeklopte schandalen en leugens. En kunt u altijd goed onderbouwd uw standpunt bepalen.

