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Nog eenmaal schitterend
Ton Sijbrands, de wereldkampioen van 1972 en 1973, bereidde
zich terdege voor op de blindsimultaan tegen 32 goede clubdammers in Hilversum. Er werden
vier oefenseances belegd. Met zijn
trouwe viervoeter legde hij vele
kilometers af om gewicht te verliezen en zelfs het geliefde witbiertje bleef achterwege. Ook het
spel van de 32 tegenstanders
werden minutieus onderzocht.
Het tekent de toegewijde sportman.
Na 48 uur had Sijbrands veertien
partijen gewonnen, zonder nederlaag. Slechts vijf vergissingen
werden gemaakt en door hemzelf
hersteld. De strenge regels van de
werelddambond staan slechts
acht vergissingen toe. Daarna is
bij elke nieuwe fout de partij
verloren.
Wie daarbij optelt de hoge eisen
voor de minimumrating van de
tegenstanders en de te behalen

score van minimaal 70 procent,
beseft waarom dit blindrecord
zoveel tijd vergt. De simultaangever moet zeer sterk spelen en
mag zich nauwelijks vergissen.
Toen Ton Sijbrands de vereiste
score van 70 procent had bereikt,
bespaarde hij de laatste vijf deelnemers – van wie er zeker drie
verloren stonden – een verder
lijden door ze remise aan te bieden.
Het was een waardig afscheid van
de 65-jarige, die door de nieuwe
garde, Roel Boomstra en Pim
Meurs, nog graag als vraagbaak
wordt geconsulteerd.
Vooral nu Sijbrands zich uit de
actieve wedstrijdsport heeft teruggetrokken om zich te wijden
aan zijn damtechnische biografie,
is het voor de liefhebber een
genot hem nog eens aan het werk
te zien. De partijen zijn prachtige
staaltjes van creativiteit en vakmanschap.

Ton Sijbrands-Robert-Jan van
den Akker
(Wereldrecord blindsimultaan,
Hilversum, 19-21 december 2014)
1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.31-26
7-12 4.37-31 19-23 5.28x19 14x23
6.32-27
Deze openingsvariant, geïntroduceerd door Harm Wiersma, is ook
Sijbrands als liefhebber van de
hekstelling op het lijf geschreven.
6…13-19 7.34-29 23x34 8.39x30
19-23 9.42-38 1-7 10.41-37 10-14
11.47-42 14-19
12.30-25 8-13 13.25x14 9x20
14.35-30 2-8 15.30-25 4-9
16.25x14 9x20 17.33-29 23x34
18.40x29
diagram 1
Na afloop liet Sijbrands de volgende variant zien: 18…3-9 19.3732 5-10 20.29-24!? 20x29 (anders
26-21, 38-33) 21.38-33!! 29x47
22.32-28 22x33 23.27-22 17x28
24.48-42 47x38 25.43x3 33-38
26.49-43 38x40 27.45x34 met een

dure maar kansrijke dam.
18…20-24 19.29x20 15x24 20.3732 19-23 21.46-41 5-10 22.41-37
10-14 23.43-39 3-9 24.45-40 23-28
25.32x23 18x29 26.27x18 12x23
De zwartspeler heeft zich uit de
hekstelling bevrijd, maar nu
wordt zijn voorpost fraai omsingeld.
27.37-32 7-12 28.39-33 12-18 29.4439 18-22 30.31-27! 22x31 31.26x37
17-22 32.37-31! 11-17 33.49-44!
diagram 2
Zwart staat verloren. Na 33…14-19
volgt 34.39-34!, dreigt 32-28, dus
34…9-14 en dan 34-30, 33x24,
44-39, 38x20.
33…13-19 34.40-35! 8-13 35.42-37!!
6-11 36.35-30!
en zonder de combinatie
36…24x35 37.33x24 19x30 38.31-27
22x33 39.39x10 af te wachten, gaf
zwart het op.
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