Verslag seizoen 2016-2017
Door Bart Terwel

Epilogische voorbeschouwing
De verwachting aan het begin van het seizoen was dat drie clubs om het kampioenschap van
Hoofdklasse A zouden strijden: Het Noorden, DUO en CTD Arnhem. Het Noorden heeft met Dolfing
en Kroesbergen twee echte toppers in de gelederen, maar heeft ook uitgesproken zwakke plekken.
De samenstelling van de teams van DUO en CTD Arnhem is veel gelijkmatiger: zonder toppers (we
wisten toen nog niet dat Hin als een heuse wereldtopper over bijna iedereen heen zou denderen),
maar ook zonder zwakke plekken. Het tweede team van WSDV uit Wageningen was topfavoriet om
te degraderen, de overige acht teams waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. Zou het ons lukken de
wedstrijden tegen deze teams zonder kleerscheuren door te komen? Het beloofde een interessant
seizoen te worden...

Bliksemstart
De eerste ronde tegen Harderwijk leek een formaliteit, maar zowel Henk als mijn persoontje deden
deze ronde niet mee (vakantieverplichtingen). Een zeer comfortabele 8-0 voorsprong werd in een
mum van tijd bijna volledig verkwanseld, terwijl twee CTD’ers ook nog eens tegen wel zéér slechte
standen aan zaten te kijken. Met enig geluk kwam het uiteindelijk goed en won CTD met 12-8. Het
Noorden won ook, terwijl DUO al in de openingsronde puntenverlies opliep door onderuit te gaan bij
outsider Damcombinatie Fryslan.

Van der Star – Michael Palmer, CTD – Harderwijk, stand na 37. 38x27.
Wit zal in deze stand gedroomd hebben van een
overwinning... tot Michael het sublieme 37. ... 25-30! en
38. ... 19-23! uit zijn hoge hoed toverde en zijn
tegenstander in het vervolg kansloos liet. Erg fraai!

Een ronde later gingen we tegen Nijverdal langs de rand van de afgrond. De meeste partijen waren
pas net in het middenspel beland of we stonden pardoes met 4-0 achter na gruwelijke blunders van
Michael en Peter, spelers die doorgaans toch niet vaak verliezen. Op zich natuurlijk nog geen man
over boord, omdat vrij snel duidelijk werd dat hun zwakste borden het niet zouden redden tegen
Sander en mijzelf, maar gelet op het feit dat invaller Wilrick (tegen de sterke Rus Ivanov) weinig kans
op overleven werd toegedicht en Henk in het middenspel een schijf achter was gekomen, zag het er
niet best uit. Wederom kende CTD echter een geweldige eindsprint: Hin won overtuigend, Henk
speelde toch nog remise en... Wilrick pakte zowaar een punt tegen Ivanov, die zo erg zijn best deed
om alles uit het eindspel te halen dat ie er verschompelde ballen van kreeg. Een nipte 11-9 dus. Het
Noorden en DUO wonnen ook.

Neven – Hin “Kill Bill” Wong, Nijverdal – CTD, stand na 29. ... 12-18.
Na het afgedwongen 30. 36-31 keek Neven plotseling
tegen een klassieke puinhoop aan.

Kampioensvorm? Nee, niet bepaald. Die vorm was er ineens wel weer tegen het sterke DUO, onze
concurrent en tevens werkgever van Thijs Gerritsen, die eigenlijk in hart en nieren CTD’er is, maar er
om onbegrijpelijke redenen toch voor heeft gekozen om bij DUO te gaan dammen en niet bij ons.
Maar daar gaat het niet om. Waar het wel om gaat is dat we allemaal uitstekend speelden! Rik
neutraliseerde Ludwig, Peter deed hetzelfde met Zweerink en Sander gaf Wassink geen schijn van
kans op meer dan een puntje. Wij wonnen wel twee keer, waarbij vooral de overwinning van Henk
op Thijs van doorslaggevend belang was. Thijs offerde een schijf om zo op termijn een doorbraak
naar dam te kunnen forceren, maar Henk plaatste op zijn beurt een combinatief dubbel tegenoffer
(of zoiets) voor een superieure positionele stand. Uiteindelijk bezweek Thijs onder de druk. Uitslag
12-8 en dus vier punten voor op DUO, dat met 2 uit 3 al heel vroeg in de competitie kansloos leek
voor de titel. Alleen Sander had ze nog niet helemaal afgeschreven en daar kreeg hij gelijk in. Ook
Het Noorden won weer en dus gingen we samen aan de leiding.

Henk GtH –Gerritsen, CTD – DUO, stand na 26. 39x28.
Thijs kon de verleiding van 26. … 26-31 niet weerstaan.
Henk vervolgde met 27. 38-32! Nu is gelijk 31-36 niet
goed (dam voor wit), dus Thijs probeerde het met een
offer: 27. … 13-18 28. 23x12 31-36, maar Henk reageerde
ijzersterk met 29. 32-27 36x49 30. 27x07 02x11 31. 40-35
49x40 32. 35x44. Wit offerde dus twee schijven terug
voor groot positievoordeel en won uiteindelijk.

Zo goed als het ging tegen DUO, zo slecht speelden we in de vierde ronde tegen DIOS achterhoek.
Met als dieptepunt het (combinatieve) verlies van Erik tegen de aanmerkelijke zwakkere Gerben te
Raa. Het zou dit jaar veel te vaak gebeuren dat een CTD’er van een veel lager geratete speler verliest
en dan krijg je het in elke wedstrijd zwaar... Laat ik verder maar geen woorden vuilmaken aan deze
matige wedstrijd.
De Greef – Leo Aliar, DIOS – CTD, stand na 44. 48-43.
Hier verraste Leo zijn tegenstander met 44. … 31-37!
(32x41) en 45. … 23-28. Na sluiten met 46. 43-39 volgde
46. … 22-27 47. 33x31 26x46. Enkele zetten werd Leo
echter zelf verrast: na 48. 39-33 15-20 49. 44-40 19-24
50. 40-35 volgde 50. … 13-19? en wit combineerde
behendig met 51. 33-28 24x22 52. 47-41 46x32x43x30
53. 35x02.

Onze euforie sloeg om in teleurstelling. Tot De Greef het fout deed en Leo toch nog het puntje
binnen kon harken dat ons de 11-9 overwinning bracht. Een uitermate belangrijk puntje, omdat we
hierdoor alleen aan kop gingen: Het Noorden was tegen Damcombinatie Fryslan namelijk blijven
steken op een 10-10 gelijkspel. Blijkbaar had DUO de hoop op promotie ook nog niet opgegeven,
getuige de verpletterende 18-2 winst op WSDV-2.

De wedstrijd in de vijfde ronde was eigenlijk geen wedstrijd: met 15-5 kwam WSDV er nog genadig
van af. Toch was het feest na de wedstrijd uitbundig. Waarom? We stonden buiten met een biertje
toen Rommy zich met een triomfantelijke blik in zijn ogen bij ons voegde: “Ik zei toch dat er deze
ronde een verrassing zou komen...?! Het Noorden gelijk tegen Harderwijk!!!”. We konden het haast
niet geloven. Na 5 ronden 10 punten, met matig spel, oke, maar 2 punten voor op Het Noorden en
zelfs 4 punten op DUO. We waanden ons al een beetje kampioen, al wist iedereen dat een misstap
tegen Witte van Moort of Huissen snel gemaakt is.

Erik v/d Weerdhof – Van Steenbergen, CTD – WSDV-2, stand na 14. ... 21-27.
Wirtov wikkelde hier met een fraaie dubbelcombinatie af
naar een stand met een schijf meer voor wit en allebei
een dam, een stand die Erik op nauwkeurige wijze naar
de winst voerde. 23-18 33-28 30-24 34-30 38-33 40x20
43x01

Collectieve wanprestaties
In ronde 6 en 7 ging het gruwelijk mis en onze voorsprong op de concurrentie verdween als sneeuw
voor de zon. Eerst de totale offday tegen Witte van Moort, een club waar we het altijd lastig tegen
hebben. We gingen met 14-6 het schip in. Had het te maken met de afwezigheid van Hin? Waanden
we ons dusdanig onaantastbaar dat de scherpte ontbrak? Of zijn we gewoon niet goed genoeg? Het
zou gepast zijn om hier wat fragmentjes te laten zien die illustreren hoe slecht we die dag wel niet
speelden (vijf nederlagen kan toch eigenlijk niet?!). Maar goed, laat ik het positief houden en een
fragmentje opnemen van de enige winstpartij van die dag (van een CTD’er dan).

Bart Terwel – Mollink, Witte van Moort – CTD, stand na 28. 36x47.
Het is geen spetterende stand. Spetterende standen heb
ik zelden. Ik vind het wel een mooi plaatje. En het is best
opmerkelijk dat wit over slechts 8 zetten al een
winnende (dat denk ik althans) positie in handen heeft,
zonder dat er een grove fout van zwart aan te pas is
gekomen. 28. … 11-17 29. 34-29 02-08 30. 40-34 16-21
31. 35-30 08-13 32. 45-40 17-22 33. 30-25 21-27 34. 4035 13-18 35. 34-30 06-11. Na deze zet krijgt zwart
onoverkomelijke problemen. Hij heeft de randschijven
op zijn korte vleugel geactiveerd, maar de structuur op
zijn lange vleugel is zwak. 36. 29-24! (stelt de dreiging
24-19 en 25-20 aan de orde) 14-19 37. 24x13 18x09 38.
39-34 (fixeert de zwarte vleugel; 08-13 en 10-14 zijn nu
verhinderd) 26-31 39. 34-29 (na de terug ruil met 18-23 volgt een 2-om-2 naar dam) 11-17 40. 29-23
(dreigt 23-18 en 25-20) 10-14 41.46-41 04-10 (wat anders?) 42. 33-29 17-21 43. 48-42. Opgegeven. Ik
was zelf wel in mijn nopjes met deze spelgang.
Ook tegen Huissen-2 gingen we er kansloos af: 13-7. Hin was er wel weer bij en wist te winnen. Dat
was dan ook zo ongeveer het enige positieve in deze wedstrijd. En waar CTD twee keer verloor won
DUO twee keer (waaronder de topper tegen Het Noorden). Zo hadden zij de opgelopen achterstand
op ons en Het Noorden weer helemaal ingelopen. Sterker nog, de drie teams stonden met vier
verliespunten gelijk op de eerste plaats, maar qua bordpunten stond DUO flink voor. Er was nog niets
beslist, maar we gingen toch wel enigszins in mineur het nieuwe jaar in.

2017: Het jaar van CTD
Het nieuwe jaar begon werkelijk fantastisch. Met een heerlijke Surinaamse maaltijd bij Michael thuis
in het vooruitzicht (Michael had een waanzinnige hoeveelheid tripels en andere drank in huis gehaald
dus het beloofde gezellig te worden) stond de clash tegen Het Noorden op het programma. En last
but not least, tegelijk met onze wedstrijd werd de kraker tussen CTD-2 en Bennekom gespeeld. Bij
winst zou het tweede kampioen van de 2e klasse worden.
Het werd een damfeest van jewelste. Zoals altijd in de wedstrijden waar het er ECHT om gaat waren
we weer helemaal bij de les. Het Noorden was kansloos tegen onze dadendrang. Met maar liefst 14-6
bliezen we die gasten volledig weg. Vijf overwinningen (waaronder een hele fraaie van Henk) en
slechts een nederlaag (Sander vloog er dapper in, maar moest zijn meerdere erkennen in een klinisch
opererende Martin Dolfing). Teamleider Aroen had het tweede team duidelijk ook op scherp gezet.
De 11-9 overwinning op Bennekom leverde CTD-2 een dikverdiend kampioenschap op. Volgend jaar
dus in de 1e klasse. Theo Willemsen werd niet alleen topscorer van het team, maar zelfs van de hele
klasse. Daarmee had hij een groot aandeel in het succes. Knap gedaan Theo!

Peter Kort – Wijpkema, CTD – Het Noorden, stand na 36. … 06-11
Peter had een matig seizoen en dat maakte hem een
beetje nzeker. Tegen Wijpkema liet hij zijn klasse zien. In
zijn geliefde halfopen klassiek kreeg Peter heerlijk spel.
In de diagramstand volharde Peter in zijn omsingelingsplan en speelde 49-43-38. Dit ziet er inderdaad logisch
en goed uit, al kreeg Peter het in de partij niet rond en
moest er een blunder van zijn tegenstander aan te pas
komen om te kunnen winnen. Een ander plan is 37. 3328, om na bijvoorbeeld 01-06 te ruilen met 38. 37-31 en
zwart volledig in te snoeren.

Na het fantastische kampioenschap van CTD-2 was het eerste team tot in de puntjes gemotiveerd om
zelf ook kampioen te worden, wat een derde kampioenschap en promotie op rij zou betekenen, of in
elk geval een promotie-degradatiewedstrijd af te dwingen. Cruciaal in dat opzicht was de uitwedstrijd
tegen Damcombinatie Fryslan, een sterk maar beetje onberekenbaar team. Soms spelen ze erg sterk
(winst op DUO, gelijk tegen Het Noorden), soms verliezen ze totaal onverwacht van mindere teams
(bijvoorbeeld Lent). Ronald was ook van de partij en speelde tegen betondammer Hans Zondervan.
Beide spelers hadden maar een doel voor ogen: remise spelen. Zo kwam het dat al op de 20e zet de
helft van de schijven in het doosje lagen. Bizar genoeg werd het uiteindelijk toch nog een spannende
pot. Dat gold ook voor de wedstrijd als geheel. Uiteindelijk wonnen we nipt met 11-9 en konden we
aan het bier en de chocomel. Toen onze tegenstanders al lang en breed thuis aan de spruitjes zaten
bestelde Michael nog even 20 tripeltjes voor onderweg.
Nog twee wedstrijden te gaan, te beginnen met de inhaalwedstrijd bij Huizum. Wat een kutlocatie:
een flesje bier voor 2,70 en waarbij we ook nog werden geacht te betalen voor het statiegeld van de
flesjes voor onderweg. Wij gingen de deur uit met goedgevulde binnenzakken. Maar belangrijker
was: wij wonnen met 14-6. En nog belangrijker: Nijverdal won van DUO!!!

Bosselaar – Ronald Roethof, Huizum – CTD, stand na 31. 33-28.
Ronald speelde een principiële klassieke partij waarin hij
zijn tegenstander liet vastlopen op diens lange vleugel.
De stand ziet er goed uit, maar voorzichtigheid is
geboden. De aangewezen zet in de diagramstand is 07-11
en zwart gaat zwaar aan de leiding. Ronald speelde
echter het logische 31. … 24-29(?). Zijn tegenstander
panikeerde en offerde op klaarlichte dag een schijf met
32. 22-17???. Hoe anders had het kunnen aflopen als hij
39-33 29x40 45x34 zou hebben gespeeld; het geplande
20-24 faalt dan vanwege het verwoestende 34-29, 22-17
28-23 38-33 32x03 03x40 36x47.

Visser – Sander Neutel, Huizum – CTD, stand na 39. 06-11.
Na een mislukte opening had Sander het heft stevig in
handen genomen. Wit zit met een lelijke schijf op 31 en
probeerde die enigszins te ontwikkelen met 40. 27-21 1116 41. 31-27. Hier speelde Sander helaas 41. … 09-14 en
gaf wit zo de kans om zich met 42. 32-28 uit zijn benarde
positie te bevrijden. In plaats van de partijzet had het
thematische 41. …19-23 Sander zeer waarschijnlijk een
stijlvolle positionele overwinning opgeleverd.

Een 10-10 gelijkspel was genoeg voor het kampioenschap. Lent had ook aan 10-10 genoeg voor
lijfsbehoud. Einduitslag: 10-10. Is er dan niet voor gedamd? Jazeker wel. Maar toen de eerste drie
remises een feit waren en de spanning te snijden was kozen beide teams eieren voor hun geld en
werd ook op de andere borden in rap tempo tot remise besloten. Het feest kon beginnen en Marco
van Bronswijk trakteerde op champagne!

Nawoord
Jarenlang wilde het niet lukken om promotie naar de ereklasse af te dwingen, nu flikken we het al
voor de derde keer op rij. En ook het tweede team is kampioen geworden. Het gaat goed met CTD!
Hoe dat komt?
Wij zijn een vriendenteam. Een vriendenclub. Wij betalen spelers niet. Wij zijn geen Apeldoorn. Wij
zijn trots dat we CTD’er zijn. Wij vinden het een eer om voor CTD te dammen. CTD zit in ons hart. In
topwedstrijden zijn wij daarom een machine. Dan maken wij onze tegen-standers kapot. Wij hebben
het gezellig met elkaar. Wij drinken alleen koffie, bier en chocomel. Wij eten alleen bananen en friet
met kipschnitzel en pizza shoarma. Wij doen wél aan de derde, vierde en soms zelfs vijfde helft. Wij...
Wij zijn CTD. Wij zijn de beste.

