Verslagje DeZ Culemborg CTD Arnhem door Wim van Dongen
Helaas waren de basisspelers Joost Hooyberg, Thijs Gerritsen en Niek Smeitink afwezig. Zij genoten een
waarschijnlijk zeer verdiende vakantie in het verre buitenland. Daarnaast was besloten het reserveteam van
CTD, wegens een poging het verblijf van dat team in de eerste klasse langer dan één seizoen te laten duren,
intact te laten. Zodoende vertrok het team naar Culemborg met mij en Amriet Balradj, waarbij afgesproken
was bord 10 open te laten.
We startten dus al met een reglementaire nederlaag. De stand werd al spoedig door Henk Grotenhuis ten
Harkel gelijk getrokken. Henk speelde met zwart tegen de veel belovende jeugdspeler Simon Harmsma en
kwam al snel een schijf voor waarna Simon opgaf. Dit gaf de burger enige moed op een redelijk resultaat.
Hetgeen in het verdere verloop van de wedstrijd ijdel bleek te zijn.
Het is instructief om te zien hoe Henk e.e.a. aanpakt. Zwart kan de witte
voorpost op 24 vijf keer aanvallen terwijl wit slechts vier schijven ter verdediging
heeft. Zwart moet alleen de actie 29-23 uitschakelen en dat doet hij met 9...1822! Verder was het een kwestie van 'secuur' uitspelen: 10.38-33 10-14 11.37-32
26x37 12.42x31 14-19 13.40-35 19x30 14.35x24 5-10 15.39-34 22-27 16.32x21
17x37 17.41x32 10-14 18.43-39 14-19 19.44-40 19x30 20.40-35 9-14 21.35x24
14-19 22.45-40 19x30 23.40-35 12-18 24.35x24 en wit liet het zich niet verder
bewijzen en gaf het op (er volgt natuurlijk 18-23 enz.).
Amriet Balradj trad aan tegen internationaal meester Paul Oudshoorn en moest uiteraard het onderspit
delven. Paul brak ten koste van slechts een schijf door naar de damlijn en besloot de partij met een
vernietigende zesklapper.
Peter Kort (met zwart) speelde nietsvermoedend 37...14-20? en kreeg van MI
Pieter Steijlen de volgende combinatie om zijn oren: 38.34-29! 23x34 39.39x30
25x34 40.31-26 20x29 41.27-21 16x27 42.38-33 29x38 43.43x3 en gaf het direct
op.

Onze eigen MI Frerik Andriessen speelde met wit tegen Henk Ruesink. Henks
laatste zet was 14-20; Frerik besloot de schijfwinst te nemen via 26.47-41 36x47
27.27-22 18x27 28.32x21 23x32 29.38x27 47x29 30.34x25 en wist deze
voorsprong gedurende de partij uit te bouwen naar winst.

Leo Aliar voerde de witte stukken aan tegen GMI Kees Thijssen (volgens mij
vijfvoudig kampioen van Nederland). In de analyseruimte was Kees er van
overtuigd dat Leo de winst gemist heeft door in deze stand in plaats van 34-30
35-30 te spelen. Mijn analyseprogramma is niet overtuigd van die winst en geeft
de volgende variant 35.35-30 21-26 (35...11-17? (of 9-13?) verliest wel: 36.32-28
21x32 37.28-22 17x19 38.24x2 12-17 39.37x28 17-22 40.28x17 14-19 41.2x24
18-23 42.29x18 20x40 43.45x34) 36.37-31 26x19 37.24x2 14-19 38.2x24 18-23
39.29x7 20x40 40.45x34 11x2. Misschien dat de damgeleerden hier nog eens
naar willen kijken?

Bart Terwel met zwart moest MI Bas Messemaker bestrijden en gaf geen enkele krimp met remise als
resultaat.
Hin Wong trof als tegenstander GMI Ndjofang die de bijnaam 'El Animal' draagt.
Ook Hin gaf eigenlijk geen krimp maar moest toch op het allerlaatste moment
capituleren. Op 23...27-32? volgde 56.28-22! en zwart kon het opgeven.

Zelf moest ik met zwart tegen Tjeerd Harmsma - het verschil in ratingpunten was
(afgerond) 500. Niettemin kwam het uiteindelijk tot deze stand. Om door te
breken had ik al twee schijven geofferd. Direct damhalen is nu niet mogelijk.
Daarom offerde ik opnieuw 59...17-22? en verloor alsnog na 60.28x17 41-47
61.10-14! 47x21 62.26x17. Tjeerd was daarna zo vriendelijk mij direct te laten
weten dat 59...17-21 nog remise was geweest. Nog bedankt voor de
complimenten achteraf dat ik goed gespeeld zou hebben; het gaat in de sport
uiteindelijk om het resultaat en dat was een nul.
De laatste partij was die van Erik van de Weerdhof tegen de Jonge Wit-Rus Valjuk. Erik kon een doorbraak
naar dam van zijn tegenstander niet voorkomen en zijn eigen poging door te breken werd hardhandig
gedwarsboomd en dus was ook dit een nul voor CTD. Via Whatsapp kwam de aansporing van Thijs
Gerritsen: “Volgende ronde gaan we weer vlammen!”

