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Nog één puntje….
HARRY DE WAARD

Nog een punt ben ik verwijderd van het 1e provinciaal damkampioenschap
voor 65-lussers. Op de 4e speeldag wist ik in de ochtendronde te winnen van
Bert Roest terwijl ik ’s middags remise overeenkwam met Wim Vlooswijk.
Door dit resultaat heb ik 2 punten voorsprong op Paul de Heus, die goede 2e
staat.
In de ochtendronde mocht ik de degens kruisen met Bert Roest. Het was de
eerste keer dat wij tegenover elkaar zaten en vond dat hij in deze partij taai tegenstand bood. Er ontstond interessant flankspel die hij zelf verbrak. In het middenspel kreeg ik de eerste aanknopingspunten voor terreinvoordeel. Nadat ik eenmaal
grip kreeg op het centrum was mijn stoommachine niet meer te houden.
Ook Wim Vlooswijjk kwam tot winst, maar vraag niet hoe. Vanuit flankspel kreeg
Evert van de Pol het initiatief. Later switchte het naar klassiek en kreeg de
Barnevelder steeds meer grip op het centrum. Maar o o o. Op de 36e deed hij een apositionele zet en was het plots Wim die de beste papieren had. De Hilversummer
maakte dankbaar gebruik van dit buitenkansje en gaf de partij vervolgens niet
meer uit handen.
Frits Stuger won van George de Groot. De LDV’er hield lange tijd vol, maar
nadat hij een twee om drietje open liet staan was het echt gebeurd.
Alle overige duels in de ochtendronde werden puntendelingen. In zijn partij
tegen Paul de Heus kwam Leo van der Laan wam wat beter uit de opening.
Interessant werd het toen er een Ghestem op het bord verscheen. Nadat deze
stelling werd verbroken bleef de Baarnse dammer tot het eind voordeel
houden, maar Paul wist de juiste weg naar remise te vinden.
Ook Ton v.d. Ploeg en Dick v.d Velden deelden de punten. De DAWO speler
nam in de opening al een doorbraakactie die echter geen zoden aan de dijk
zette. Nadat Dick dam had gehaald hield Ton het hoofd koel en liquideerde deze

dubbeldekker direct voor gelijkspel. Daarna volgde een heropbouwfase waarbij
nergens het evenwicht werd verbroken.
Knap was de remise van Harry Vredeveldt op Ruud Klaarenbeek., De
Woudenberger ging van meet af aan in de aanval en veroverde een sterk
centrum. Pas rond de 40e zet keerden de kansen. Harry offerde vervolgens een
schijf om door te breken en loodste zijn stelling naar de remisehaven. Toch had
Ruud kunnen en miste na de achterloop op zijn 48e een combinatieve wending.
Ad Vreeswijk en Cor Vonk deelden ook de punten. De partij hield steeds gelijke
tred. Cor mende nog een doorbraak combinatie in petto te hebben, maar door
een tegenactie was alles weer gelijk.
In de middagronde was Paul de Heus de baas over Dick v.d. Velden. Eerst nam
hij schijfwinst om vervolgens via een doorbraakactie de volle buit binnen te
halen.
Op de 23e zet was de stelling van George de Groot al zo nadelig tegen Ton v.d.
Ploeg dat hij een schijfje prijs moest geven. Het was daarna al snel verloren,
om over een één om drie naar dam maar te zwijgen!
Ad Vreeswijk gaf goed partij tegen Evert v.d. Pol. Lange tijd bleef de stelling
dan ook in evenwicht. Op de 38e zet meende de Hilversummer schijfwinst te
forceren, maar de ADG’er liet deze actie bewust toe. Daarna brak Evert door
naar dam en was het snel gebeurd met de Hilversummer.
Ook Frits Stuger en Harry Vredeveldt hielden elkaar lange tijd in evenwicht. Na
de openingsfase nam Frits een drie om drietje en kon de opbouwfase weer
opnieuw beginnen. Via een dubbeloffer brak Harry door, maar Frits volgde dit
voorbeeld. In het dammeneindspel had de speler van Austerlitz echt de remise
voor het grijpen maar liet zich toch nog op een beetje knullige wijze te grazen
nemen.
Uw schrijvende reporter dammer remiseerde met Wim Vlooswijk. Er
ontstond leuk flankspel, die echter in het middenspel werd verbroken. Daarna
ontstond er een opbouwfase die wellicht iets voordeliger was voor de
Hilversummer. Hij werd echter verrast door een doorbraakcombinatie die op
slag remise was.
Dick de Boer en Cor Vonk deelden ook de punten in een rustige positionele
partijopzet evenals het duel tussen Leo van der Laan en Bert Roest.

6e ronde
Bert Roest (1013)

- Harry de Waard (1196)

0 - 2 Partij

Leo van der Laan (1162)

- Paul de Heus (1208)

1 - 1 Partij

Ton van der Ploeg (965)

- Dick van der Velden (1016) 1 - 1 Partij

Wim Vlooswijk (1117)

- Evert van de Pol (1106)

2 - 0 Partij

Ruud Klaarenbeek (1025) - Harry Vredeveldt (771)

1 - 1 Partij

George de Groot (421)

- Frits Stuger (990)

0 - 2 Partij

Ad Vreeswijk (804)

- Cor Vonk (839)

1 - 1 Partij

7e ronde
Harry de Waard (1196)

- Wim Vlooswijk (1117)

1- 1

Partij

Dick v.d. Velden (1016)

- Paul de Heus (1208)

0- 2

Partij

Ton van der Ploeg (965)

- George de Groot (421)

2- 0

Partij

Dick de Boer (948)

- Cor Vonk (839)

1- 1

Partij

Evert van de Pol (1106)

- Ad Vreeswijk (804)

2- 0

Partij

Harry Vredeveldt (771)

- Frits Stuger (990)

0- 2

Partij

Leo van der Laan (1162)

- Bert Roest (1013)

1- 1

Partij

Loting slotronde:
Stuger – De Waard; De Heus – Van der Ploeg; Vlooswijk – Klaarenbeek; Vreeswijk –
Roest; Van de Pol – Van der Laan; De Groot – De Boer; Vonk Vredeveldt; Dummy –
Van der Velden.

