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DAMMENTEGEN 46 SPELERS

Datum Woensdag 18 maart
Tijd Aanvang 19:30, inloop vanaf 19:00
Locatie m.f.c. DE WIER, Ureterp (Oerterp)
Johan Teake Dekker zal een tweede oefen klok

met uw komst geeft u hiervoor toestemming voor

simultaan spelen ter voorbereiding op het officiële

gebruik van deze beelden. De verwachtte eindtijd van

wereld record ‘Klok Simultaan Dammen’.

de klok simultaan is rond 23:00 uur. Alleen voor en na de
oefensimultaan is ruimte voor vragen of interviews met de
aanvaller. Om de focus bij Johan Teake te kunnen houden

Steun van damclub Oerterp/Drachten
De oefen klok simultaan krijgt de steun van het bestuur

wordt er verzocht om stilte te bewaren in de speelzaal. Bij

van

de bar is ruimte voor overleg.

damclub

Oerterp/Drachten,

die

zelfs

hebben

besloten een eigen clubavond op te offeren. Voorzitter
Ultsje Hosper heeft alle leden van elk niveau gevraagd om

Gabriël Heerema, secondant

deel te nemen aan oefen klok simultaan om zo de oud-

“Écht al dertig spelers zijn nodig om Johan Teake onder

speler van Oerterp te helpen in zijn voorbereiding.

de druk te zetten die hij in April ook zal hebben. De vorige
keer was hij te relaxed. Deze oefenavond moet moeilijk

De oefening

voor hem zijn!”

De volgende oefen klok simultaan zal in het aantal
tegenstanders verdubbelen ten opzichte van de eerste

Johan Teake laadt zich al op

oefen klok simultaan in Mildam. In Ureterp zal er tegen

Tegen 30 tegenstanders spelen vergt een goede mentale

30 tegenstanders geoefend worden met een speeltempo

voorbereiding. Johan Teake is daarom nu al druk bezig

van 50 zetten binnen anderhalf uur. Een behoorlijke stap

zich op te laden voor deze krachtmeting.

voor de aanvaller, waarin hij om zal moeten gaan met een

“De vorige keer had ik pas na een half uur een ritme

aanzienlijk hogere druk dan de vorige oefening.

te pakken, dit moet nu eerder gebeuren. Tegen zo
veel tegenstanders betekent het ook meer voor het

Voor deze oefensimultaan is met name het aantal borden

concentratievermogen; ik zal bij elke partij en elke zet

van belang en niet de gemiddelde speelsterkte is hierin

gefocust moeten zijn. Eén fout is zo gemaakt met maar

niet van belang, daarom kan iedereen meedoen. Spelers

4 seconden per zet. We hopen dat de ervaringen van de

van andere clubs zijn daarom ook welkom om deel te

eerste keer nu ook voor een behoorlijke verbetering van

nemen aan deze oefening zodat het minimale aantal

het spelniveau zorgt!”.

spelers wordt behaald.
Pers en publiek zijn welkom langs te komen!
Pers en publiek zijn ook welkom tijdens de oefen

Opgeven voor 16 maart bij :

klok simultaan in m.f.c. DE WIER in Oerterp. Voor alle

Contactpersoon Hendrik Veenstra

aanwezigen geldt dat er mogelijk foto-

E-mail

hendrikveenstra@hotmail.com

en videobeelden worden gemaakt,

Overige vragen:
Contactpersoon Johan Teake Dekker
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info@wereldrecordddammen.nl

