Damclub CTD Arnhem
Nieuwsbrief 2018 nr. 13
Vrijdag 6 april:
Vrijdag 20 april:
Vrijdag 27 april:

1e Ronde KvA 2018
2e Ronde KvA 2018
Koningsdag (geen clubavond)

Ook dit jaar organiseert damclub CTD Arnhem het Open Kampioenschap van Arnhem, waarin gestreden zal worden om
de Joop Bergsma bokaal. We hopen wederom op een massale opkomst en een gezellig toernooi!
Het toernooi bestaat uit 7 ronden (loting volgens Zwitsers systeem), welke gespeeld worden op de onderstaande vrijdagen in april, mei en juni. Speeldata: 6 april, 20 april, 11 mei, 18 mei, 1 juni, 8 juni en 15 juni. Aanvang van iedere ronde
is 20:00 uur. Het speeltempo is 45 minuten + 1 minuut per zet. Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro (te voldoen voor
aanvang van de eerste ronde). Het volledige bedrag aan inschrijfgelden wordt uitgekeerd als prijzengeld. Er zijn prijzen
te behalen in het algemeen klassement en in het klassement voor spelers met een rating tot 1000.
De wedstrijden worden gespeeld in het speellokaal van CTD Arnhem: Wijkcentrum Vredenburcht, Slochterenweg 29,
6835 CD Arnhem. U kunt zich opgeven voor het Open Kampioenschap van Arnhem door een mailtje te sturen
naar secretaris@damclubctd.nl.
Tot nu hebben de volgende spelers ingeschreven voor dit toernooi: Sammy Amusah, Ton Berends, Aroen Bholasingh,
Gerard Boogaars, Sammy Brijobhokun, Douwe Hokwerda, Peter Kort, Ben Kuiphuis, Maarten Linssen, Henk Mahboeb,
Rommy Moerlie, Arnout Mossink, Wim Spies, Leo Steyntjes, Remco Vredenberg en Theo Willemsen.
De eerste ronde wordt a.s. vrijdag 6 april gespeeld. De loting van de eerste ronde wordt later deze week bekend gemaakt. Het toernooi is te volgen via Toernooibase (http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?
taal=&kl=46&Id=6750&jr=18&afko=46&r=). Na een gespeelde ronde zal de actuele stand én de loting van de daarop
volgende ronde via deze nieuwsbrief en Toernooibase gepubliceerd worden.

Eerst WEL en dan weer NIET, maar dan toch WEL… Zo zal Paasdamtoernooi van 2018 bij CTD de geschiedenis ingaan.
Het uiteindelijke wel kwam tot stand mede dank zij de inspanningen van Bart Terwel en Rommy Moerlie. Rommy zorgde voor de chocolade eieren en Leo Aliar voor de echte eieren. Mede dankzij een financiële injectie van Leo Steyntjes en
enkele gulle gevers konden wij ons iets meer permitteren dan alleen gekookte eieren en salades. Het werd een leuk
toernooi met 7 ronden. Wij speelden partijen van 5 minuten en 3 seconden per zet erbij. Bij de toppers ging het niet om
de eieren, maar voor de gezelligheid en een leuk toernooi. Er waren maar liefst 12 deelnemers. Leo Aliar was de wedstrijdleider.
Eindstand Paastoernooi 2018 CTD
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Thijs Gerritsen
13
Niek Smeitink
12
Peter Kort
10
Bart Terwel
9
Rommy Moerlie
8
Rein Bergsma
7
Leo Steijntjes
6
Arnout Morsink
5
Aroen Bholasingh
4
Ton Berends
4
Wim Spies
3
Sammy Brijobhokun 3

Uiteraard werd er afgelopen vrijdag vanwege het paastoernooi niet gespeeld voor de onderlinge competitie.

Ons lid Douwe Hokwerda doet dit weekend mee aan het sterk bezette Paastoernooi in Amsterdam. Vandaag wordt daar
de laatste ronde gespeeld. Voor de aardigheid twee fragmenten uit de tot dusver door Douwe gespeelde partijen.

Hokwerda,Douwe - Hein Meijer

Bhawanibhiek,R. - Hokwerda,Douwe

Paastoernooi Amsterdam, 31-03-2018

Paastoernooi Amsterdam, 01-04-2018

Zwart aan zet staat gewonnen. Denkt
dat het na 9-14 wel gedaan is. Wit
slaat echter 14-10! en in verband met
de meerslagregel is het ineens remise.

Zwart speelde hier een combinatie die
hij zelf kwalificeerde als ‘de grootste
ruil ooit’: 11…23-29 12.24x33 22-28
13.33x22 13-19 14.22x24 11-16
15.31x22 12-18 16.22x13 8x50 17.4137 16-21 18.26x17 50x6 19.49-44 6x50
20.43-39 50x41 21.46x37.
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