Damtitel Gerco Lubberink
wisselbeker Floris Tol
1e ronde D.D.B. Cup
De 16 jarige Gerco Lubberink uit Winschoten is afgelopen zaterdag ongeslagen kampioen
geworden in de 1e sessie om de Drentse Dambond Cup die deze ronde werd afgewerkt in
Dorpshuis ‘De Snikke’ te Fort, dat onder de rook van het Drentse Zuidwolde ligt. Damclub
Zuidwolde tekende dit keer voor de organisatie, met Christiaan Groote als
enthousiaste stimulator. Het geheel stond onder auspiciën van de Drentse Dambond,
waarbij de Provinciale voorzitter Herm Jan Brascamp een 30 tal jeugdige dammers kon
verwelkomen die rond half twee in vier groepen achter de borden schoven,
Om het krachtverschil, op zo'n toernooi, goed tot uiting te laten komen waren de jongelui
evenals voorgaande edities op sterkte ingedeeld. Zo werd de 1e groep dus gevormd door
de 6 sterkste spelers namelijk Marcel de Boer uit Assen, Wouter Wolff Groningen,
Vincent Houtjes Heerde, Bart Westerveld Assen, Ilse Barf Roden en Gerco Lubberink uit
Winschoten, waarbij Bart en Vincent al geruime tijd op het Landelijke 2e klasse niveau
acteren met positieve resultaten. Gerco daarentegen is als lid van Damgenootschap Het
Noorden uit Groningen speelgerechtigd om in hun tweede team uit te komen dat eveneens
is ingedeeld in de Landelijke 2e klasse van de KNDB. Naar mate het toernooi vorderde leek
Gerco Lubberink steeds meer een toppositie in te gaan nemen. Gerco begon de 1e ronde
hoopgevend met winst tegen Vincent en in de 2e ronde legde Bart na een winnend damzetje
het loodje. In de daarop volgende derde en vierde ronde voegde Gerco 2 remise´s tegen
Wouter en Ilse toe aan zijn totaal. Met het ingaan van de laatste ronde stonden Bart en
Gerco in het tussenklassement op 6 punten gevolgd door Ilse met 5 punten. en omdat
reglementair het onderling resultaat bij een gelijke stand direct de doorslag zou geven was
Gerco met winst in de laatste ronde tegen Marcel zeker van de titel. En zo geschiedde,
Gerco bezegelde met een loepzuivere damzet, vrij snel, het lot van Marcel waarmee hij zijn
eerste titel om de D.D.B. Cup veilig stelde. Tenslotte liep de partij tussen Bart en Wouter
nog uit op een puntendeling en in de tussentijd pakt Ilse Barf nog de volle winst tegen
Vincent Houtjes. Na het slotwoord van Herm Jan Brascamp ontvingen de nrs. 1 t/m 3 van
elke groep uit handen van Christiaan Groote een fraaie beker en de andere deelnemers
namen een medaille als herinnering mee naar huis.
Gedetailleerde uitslag 1e ronde seizoen 2011/2012
Groep A

1. Gerco Lubberink
2. Bart Westerveld
3. Ilse Barf Roden

8 punten
7 punten
7 punten

4. Vincent Houtjes
5. Wouter Wolff
6. Marcel de Boer

4 punten
4 punten
0 punten

Groep B winnaar Floris Tol uit Eelde
Groep C winnaar Olaf Tol Eelde
Groep D winnaar Sander Staal Groningen
Wisselbeker
Als extra dimensie is een wisselbeker in het leven geroepen voor diegene die de
meeste punten scoort in elk afzonderlijk toernooi. Zoals gezegd groep A bestond uit 6
spelers en de overige groepen uit 8 deelnemers. Zo mocht in groep 2 Floris Tol uit Eelde
met 14 punten uit 7 wedstrijden de wisselbeker tot de volgende ronde mee naar huis nemen.
Provinciale cups
Door verschillende provinciale dambonden worden cupwedstrijden georganiseerd. De
deelnemers, tot 18 jaar, hoeven geen lid te zijn van een damclub.
De 2e ronde van de DDB-Cup vindt volgende maand plaats in het Hoogeveen

