donderdag, 04 augustus 2011

Wereldrecordpoging in Brunssum
In de Brunssumse Brunnahal vindt vandaag een heuse
wereldrecordpoging plaats.

J

eroen van den Akker gaat in
een kloksimultaan de strijd aan
tegen 37 tegenstanders.
De laatste jaren vinden regelmatig recordpogingen plaats. Vooral
bekend is die van Ton Sijbrands,
waarin hij zonder bord of schijven
te zien tegen 28 spelers simultaan
speelde. Waar bij deze succesvolle
recordpoging de laatste partij na
bijna 42 uur eindigde, wordt bij
een kloksimultaan met normale bedenktijd gespeeld. De simultaangever beschikt dus net als de deelnemers over twee uur voor de eerste
vijftig zetten en vervolgens 25 zetten per uur. Natuurlijk moet hij
wel zijn bedenktijd verdelen over
de verschillende borden, waardoor
hij voor een doorsnee partij slechts
drie minuten bedenktijd overhoudt! En dan moet Van den Akker ook nog eens honderden meters van bord tot bord snellen.
De aanval op het wereldrecord
vindt plaats in het kader van het
75-jarig bestaan van de Limburgse
dambond. Voormalig jeugdwereldkampioen en internationaal grootmeester Van den Akker was al eens
recordhouder. In 2008 verbeterde
de nu 30-jarige speler van Culemborg in Den Haag het wereldrecord
door in vijf en een half uur tegen

dertig tegenstanders een score van
75 procent te halen. Met vijftien
overwinningen en evenveel remises bleef hij bovendien ongeslagen.
Diagram 1 is uit de geslaagde recordpoging van 2008. Van den Akker
verslaat met wit Sittardenaar Dieter van Gortel, een van de organisatoren van het Brunssumtoernooi
dat morgen eveneens in de Brunnahal start. Het spelverloop luidde:
26. …. 09-13? Zwart had de ruil
(20-24) achter de hand moeten
houden. Nu verlamt Van den Akker de zwarte lange vleugel:
27.33-29! 13-18 28.39-33 21-27
29.32x21 16x27 30.40-34 03-09?
Wit staat inmiddels prachtig, maar

Diagram 1

met zijn volgende zet begaat Van
den Akker toch een foutje. Met voldoende bedenktijd had hij zeer zeker voor 33-28! (22x24) 30x19
(14x23) 25x12 (18x07) gekozen. Het
staat dan weliswaar nog gelijk maar
na 47-41! en vervolgens het plan
41-36 en 37-31 is zwart kansloos. De
klok zal vandaag, net als destijds,
zijn grootste vijand zijn. Toch behoudt Van den Akker genoeg voordeel om de partij naar zijn hand te
zetten: 31.45-40 20-24 32.30x19
14x23! 33.25-20 [Sterker nog is
29-24! waarna zwart moet oppassen voor combinaties ingeleid met
38-32. De zet (09-14) is in elk geval
geen goed plan wegens 24-19!
(23-28) en de plakker 19-13!+] Partij: 33. …. 15x24 34.29x20 10-14
35.20-15 06-11 36. 35-30 14-19 37.
40-35 11-16? Bespoedigt het einde,
maar ook na (08-13) 30-25! (23-28)
34-30! (28x39) 30-24 (19x30) 25x43
gaat wit vrijwel probleemloos winnen. Partijslot: 38.30-25! 08-13
39.34-29! 23x34 40.33-28 22x33 41.
38x40 19-23.
De witte schijven aan de rand
staan ideaal en de ongelukkige
schijf op veld vijf wordt zwart fataal. 42. 35-30 23-28 43. 37-32 28x37
44. 42x22 18x27 45. 30-24 27-32 46.
40-34 26-31 47. 34-29 31-37 48. 29-23
32-38 Geeft wit de gelegenheid het
in stijl af te ronden: 49. 47-42!
38x47 50. 23-19 47x20 51. 25x03
13x24 52. 15-10! 05x14 en zwart
geeft op.

Van de blindsimultaan van Sijbrands uit 2009 vind ik onderstaande partij tegen Erik Oonk nog
steeds een van zijn fraaiste zeges.
In het tweede diagram zal Oonk
(met zwart) zich zeker nog prettig
gevoeld hebben. Aangewezen is
(14-20x20) met een gelijkwaardige
positie. Partij: 26. ….. 04-10 27.
34-29! 23x34 28. 40x20 10-15 Zwart
lijkt nog steeds controle te hebben
over het centrum maar Sijbrands
heeft een interessant plan in petto:
29. 43-39 15x24 30. 27-22! 18x27 31.
28-23 19x28 32. 33x31 Een terugruil
met allerminst passieve bedoelingen. Oonk meent met zijn volgende zet de jacht op schijf 31 te kunnen openen. 37. …. 13-18 33. 39-33!
14-20 34. 25x14 09x20 Nog steeds is
Oonk in de veronderstelling dat hij
goed staat. Echter: 35. 33-29! 24x33
36. 38x29 18-22 Terwijl zwart zijn
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pijlen richt op de schijnbaar zwakker witte schijf heeft Sijbrands een
origineel gambiet bedacht: 37.
31-27! 22x31 38. 32-28! 03-09 Terwijl
de witte formatie aan de linker
bordzijde een bijna Italiaans degelijke verdediging vormt, dreigen de
drie schijven op rechts dwars door
de zwarte linies te lopen. 39. 28-23
09-13 [Hier geeft (11-17) meer verweer, bijvoorbeeld 45-40 (17-22)
40-34 (20-25)! 29-24 (06-11) 34-29
(21-27) 23-19 (22-28) 19-14 (29x20)
24x15 (25-30) en zwart gaat een
heel lastig eindspel tegemoet] In de
partij is het razendsnel (nou ja elk
‘rondje’ van Sijbrands duurde natuurlijk ongeveer een uur) voorbij :
40. 45-40 11-17 41. 40-34 13-18 42.
23x12 17x08
43. 34-30 20-25 44. 30-24 08-13 45.
29-23 06-11 46. 23-19 En opgegeven.
Een prachtige zege waar elke damliefhebber van geniet. Voor de toeschouwers met minder zitvlees is
de recordpoging van Van den Akker attractiever. Belangstellenden
zijn van harte welkom in de Brunssumse Brunnahal. Het spektakel begint om 15.00 uur.

