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Na een succesvolle persconferentie in januari 
zal Johan Teake Dekker een oefen klok simul-
taan spelen ter voorbereiding op het officiële 
werelrecord ‘Klok Simultaan Dammen’.

Damclub Heerenveen
Bij de eigen damclub Heerenveen zal Johan Teake in 

de oefen klok simultaan opnemen tegen 20 tot 25 te-

genstanders met 60 zetten voor anderhalf uur. Dit is 

overeenkomstig met het benodigde speeltempo voor 

de aanval op het wereld record. Het is mogelijk dat er 

spelers van andere club aansluiten om twintig spelers 

te laten deelnemen. 

Speelsterkte
Voor deze oefensimultaan is de gemiddelde speel-

sterkte van de tegenstanders niet van belang. Gedu-

rende de oefen klok simultaan zal er een pauze voor 

tussentijds overleg van de aanvaller worden ingelast. 

Voor de rest zal zoveel mogelijk de Aanval op het Re-

cord gesimuleerd worden. Iedereen in de speelzaal 

wordt daarom verzocht de stilte te bewaken. In het 

café is er ruimte voor overleg

Pers en publiek  zijn welkom
Pers en publiek zijn tijdens de oefen klok simultaan 

in het Hof van Schoterland in Mildam. Het adres is 

Schoterlandseweg 50, 8454 KG in Mildam. Voor alle 

aanwezigen geldt dat er mogelijk foto- en videobeel-

den worden gemaakt, door uw komst geeft u hiervoor 

toestemming voor gebruik van deze beelden. De ver-

wachtte eindtijd van de klok simultaan is rond 23:00 

uur, tijdens de oefening is er geen ruimte voor inter-

views met de aanvaller.

Johan Teake is enthousiast
De aanvaller is blij dat Damclub Heerenveen zijn me-

dewerking wil verlenen aan deze oefenavond en is zeer 

enthousiast om zijn eerste loopronden te gaan maken. 

“Het resultaat is aan het eind van de avond minder be-

langrijk dan de noodzakelijke ervaring die er wordt op-

gedaan. Ik hoop dan ook veel tips en trucs op te kun-

nen doen”.

 Datum Maandag 24 februari

 Tijd Aanvang 19:30, inloop vanaf 19:00

 Locatie Het Hof van Schoterland, Mildam
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