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Vrijdag 1 september:

Vrijdag 8 september:
Zaterdag 16 september:
Zaterdag 16 september:

Eerste clubavond seizoen 2017-2018
met simultaan door GMI Martijn van IJzendoorn
(Aanvang 20.00 uur; aanwezig om 19:45 uur)
Jaarvergadering CTD 2017
Van Stigt Thans - CTD Arnhem 1 (in Schiedam)
DIOS Eureka - CTD Arnhem 2 (in Heerlen)

Zoals bekend overleed ons lid Robert Sall in de nacht van vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus 2017 op 35 jarige leeftijd.
Hieronder afbeelding af die op de voorpagina van de rouwkaart is afgedrukt. Ik begrijp dat de afbeelding door Robert
zelf is gemaakt, waarschijnlijk een zgn. aquarel - waterverf op papier.

Het is wat moeilijk te lezen maar onder het woord ‘Zelfvertrouwen’ staat ‘win je door je eigen kracht en zwaktes te onderkennen’. Een wijsheid die Robert na zijn overlijden aan ons wil doorgeven.
Henk Grotenhuis ten Harkel heeft een aantal overwinningen van Robert op het dambord in een negental fragmenten bij
elkaar gebracht. Zijn bijdrage tref je op de volgende pagina’s aan.

Toen Robert bij CTD Arnhem kwam spelen vroeg hij zich af, wie die oude man was en wat hij in het eerste team van Arnhem moest. Zijn eerlijkheid kon ik wel waarderen. Net als zijn vechtlust en zijn klasse op het dambord. Daarom een kleine
greep uit zijn overwinningen.

Robert Sall - Losseni Savané 2-0

Robert Sall - Cock van Wijk 2-0

Robert Sall - Toys Sheoratan 2-0

HF NK 2014

PK Utrecht 2013

PK Utrecht 2013

D1 Stand na 25… 10-15
D1
D2

D3

D2 37. 40-34

D3 28.39x28

Robert slaat toe: 26.25-20! 27.35-30 28.33x24 29.28x08 30.49x29! Robert offert een schijf voor groot voordeel.
Even later geeft zwart de schijf terug met 18-22 maar verliest kansloos.
Mooie halve hek van Robert en zwart wordt opgevouwen.
Na 37... 24-30x30 39.25-20 40.34x25 3-8 41.45-40 13-19 42.39-34 8-13 43.43-39 24-29x3045.31-26!x27 6-11 of?
Want na 17-22 volgt wel 40-35.47.40-35 13-19 of?
Na het teruggooien wint Robert overtuigend!
Robert heeft geruild met 34-29x28 en spant een leuke valstrik. Toys hapt met de achterloop 13-18? en Robert
kent geen medelijden: 29.37-32! 30.27-22! en zwart heeft een groot probleem. In de partij was het na 29-33
22x13! snel over.

Robert Sall - Jacqueline Schouten 2-0

D4 Stand na 48… 12-17

Bondscompetitie 13-10-2012

D5 53. 32-28

D6 58. 04-15

Een partij die indruk op mij maakte uit 2012 voor de bondscompetitie. Robert speelde met wit tegen Jacqueline
Schouten (IJmuiden) en beiden maakten er een heroïsch gevecht van. Wit heeft groot voordeel maar winnen doe je
niet zo maar. Vooral als je tegenstander zich taai verzet. Na een zenuwslopend eindspel weet Robert na 6 uur spelen de
zege binnen te slepen.
Tijdens het eindspel maakte ik mij grote zorgen over zijn fysieke conditie, maar hij deed het toch maar! Bijzonder knap.
Met vaste hand koerste hij op de winst af!

Heike Verheul - Robert Sall 0-2

Nurguyana Azarova- Robert Sall 0-2 Nina Hoekman - Robert Sall 0-2

Bondscomp. 15-09-2012

Thailand Open 2012

D7 Stand na 29… 13-19

D8 39… 4-9!

Salou Open 2001

D9 19. 42-37?

D7

Ook met een andere dame (Heike Verheul - toen nog Het Noorden) wist Robert wel raad. Na het onhandige
30. 33-28? 24-29! had wit ineens een groot probleem, slim gespeeld door Robert.
Heike zal liever niet 28-22 spelen maar 31. 39-33 is een positionele ramp. Paar zetten later gevolgd
door een kansloos offer.

D8

Robert genoot van het leven en speelde ook toernooien in het buitenland. In Thailand boekte hij een mooi
resultaat en bond weer een dame aan zijn zegekar. Ongemerkt vlecht Robert een tweetal dreigingen in de
stand. Ja, tactisch en strategisch toonde hij een scherp inzicht.
De witspeelster wist zich geen raad en na 40. 40-34x34 combineerde Robert naar veld 44 en winst.

D9

Wat langer geleden speelde Robert paar keer in Salou, Spanje. Tegen de gerenommeerde Nina Hoekman
sloeg hij toe met een originele Coup Royal: 23-28! 19-24! en Nina feliciteerde Robert met de zege.
Ik heb met beiden in 1 team mogen spelen. Met Nina jaren bij Vorden en Robert de laatste jaren bij CTD.
Wat Nina en Robert beiden kenmerkten was de levenslust en kracht en de liefde voor het dammen.
Net als Jannes van der Wal en Bauke Bies, jongens die veel te vroeg gestorven zijn. Maar nooit vergeten worden!
Henk Grotenhuis ten Harkel
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