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Agenda
Zaterdag 27 november:
Vrijdag 17 december:
Zaterdag 8 januari:

CTD 1
- Hijken DTC
CTD 2
- D’Amateurs
CTD P1
- DCH Harderwijk P1
De GDB heeft de wedstrijden in ieder geval tot 5 december wegens de overheidsmaatregelen
afgelast. De ervaring leert dat deze maatregelen meestal worden verlengd.
Witte van Moort - CTD 1 (in Westerhaar)
DES Lunteren 2
- CTD 2 (in Lunteren)

Onderlinge Competitie 2021-2022
Omdat ons clubgebouw wegens de bekende maatregelen om 20.00 uur moet worden gesloten, is er afgelopen vrijdag
geen clubavond geweest en kon er dus niet gespeeld worden voor de onderlinge competitie. Voorlopig lijkt het erop dat
de clubavonden geruime tijd niet kunnen worden gehouden…..

Fragmenten
Vorige week gaf ik aan dat ik geen fragmenten kon laten zien van de wedstrijd Damlust CTD 1. Provoost vond zijn partij tegen Douwe Hokwerda echter interessant genoeg om
die te analyseren en zelfs te publiceren (https://bit.ly/3cfk4tR). Douwe hanteerde de
witte stukken. Wit nam hier een dure dam.

In principe laat ik alle partijen door de computer analyseren waarbij ik om tijd te
besparen de eerste 10 zetten laat overslaan. Daardoor heb ik niet gezien dat in de partij
Van Lien - Riesthuis (De Variant – CTD 2) een bekend openingszetje is gemist: 27-22!
(18x27) 32x21 (23x41) 35-30 (16x27) 30-24 (19x30) 34x5! Wit speelde hier echter 3933.
GMI Martin Dolfing was echter zo vriendelijk ons e.e.a. fijntjes in te wrijven.

Grappig vond ik het dat Peter Kort vorige week naar aanleiding van een partijtje op
Lidraughts op de groepsapp dit standje liet zien. Hier is 27-22 niet winnend zoals ik
even dacht maar 27-21! Als zwart slaat met (26x17) dan volgt de Haarlemmer met 2822 (17x28) 34-29 (23x34) 32x5. Slaat zwart echter (16x27) dan volgt hetzelfde zetje als
hierboven: 31x22 (18x27) 32x21 (23x41) 35-30 (26x17) 30-24 (20x29) 34x5.
Vanuit de opening is deze stand te bereiken b.v. via 1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.4338 7-12 4.49-43 1-7 5.31-27 22x31 6.36x27 19-23 7.28x19 14x23 8.41-36 10-14 9.36-31
17-21 10.46-41 21-26 11.41-36 5-10 12.33-28 14-19.

Van ons oud-lid Renie Jas, die nu in Groningen woont, ontving ik dit bericht:
“Vorige week donderdag bezocht ik voor de eerste keer een clubavond van mijn oude
vereniging DG Het Noorden. Zeer tot mijn verbazing kreeg ik de dinsdag erop een mail
dat ze personele problemen hadden voor de zaterdag en of ik bereid was met hun
tweede mee te spelen in Hoogeveen. Ik was op dat moment geen lid. Na even
nadenken besloot ik dat maar te doen. In de wedstrijd Leon van der Lans- Renie Jas
kwam deze stand op het bord. Ik speelde de lokzet 16-21, wit vervolgde 28-22? Nu
volgt 9-14! Altijd een schijf winst, maar wit was gul, 33-28 waarna 13-18 en 21-27. “

Halve Hek Hersenkrakers
Van Jan Riesthuis ontving ik onder bovenvermelde titel een viertal standen ter oplossing
v2 – 10

Wit aan zet wint.

v2 – 8

Zwart aan zet. 17-22 is fout.
Waarom?
v2 – 5

v2 – 13

Wit aan zet, dwingt kansrijk eindspel af. Zwart aan zet verliest minimaal
Hoe?
een schijf. Waarom?

Het is de bedoeling dat in de nieuwsbrief van volgende week de oplossingen worden vermeld.
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