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Van de voorzitter
Beste lezers,
Nu we het laatste clubblad van 2010 weer voor ons hebben is het een mooi
moment om terug te kijken naar wat er in grote lijnen dit jaar is gebeurd. Allereerst natuurlijk de viering van ons 75-jarig jubileum met een geslaagde damdag
en een grandioos dagje uit als hoogtepunt.
De degradatie van onze landelijke teams was natuurlijk een dieptepunt maar
beide teams liggen op koers om de doelstelling te halen. Voor het 1e is promotie een absolute noodzaak omdat er voor een aantal spelers nauwelijks serieuze tegenstand is. Dus mensen nog even doorzetten en we kunnen ons weer
hoofdklasser noemen, wat wij natuurlijk aan onze stand verplicht zijn.
Mariëlle Meijer wist zich na een matige start in het Nederlands kampioenschap
voor vrouwen op een 7e plaats te nestellen dat is 3 plekken hoger dan vorig
jaar. Ga zo door!
Bij de jeugd afdeling zijn er gelukkig weer wat nieuwe gezichten te zien en is er
in samenwerking met de factor welzijn van de gemeente Katwijk een damcursus gestart voor nieuwe jeugdleden.
Het bestuur heeft zich op de laatste vergadering vooral beziggehouden met de
problematiek van de vrijdag avond voor de landelijke competitie. Aanvankelijk
leek het spelen om de Piet v. Egmond een goede greep maar dit seizoen is de
animo tot onder het nulpunt gezakt. Op de algemene ledenvergadering komt er
een voorstel die het vrijblijvende karakter van deze avond gaat doorbreken.
De Training van de subtop is van Richard Kromhout naar Martijn v.d. Klis gegaan. Eerstgenoemde bedankt voor je inzet. En Martijn veel succes toegewenst.
Rest mij nog iedereen fijne en gezellige feestdagen toewensen.

Rinus Kromhout
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Van de Redactie
Voor de index-geïnteresseerden onder ons (daarmee bedoel ik niet de mensen
die de beurs volgen, maar de mensen die de inhoudsopgave bekijken voordat
ze beginnen te lezen), lijkt dit misschien een mager clubblad. Qua aantal stukjes
is dat ook zeker het geval. Echter, wie even de moeite neemt dit clubblad op de
hand te wegen of achterin te spieken naar het aantal bladzijden, zal zien dat we
juist een bovengemiddeld clubblad hebben. En wie vervolgens kijkt naar de inhoud, zal moeten concluderen dat we hier te maken hebben met zuiver goud!
Het is namelijk een clubblad met een enorm aantal diagrammen, ik geloof zo
rond de 70, allen begeleid door vermakelijke verslagen. De saaie uitslagen en
ranglijsten hebben we veelal weggelaten, die bekijkt u maar op internet.
Om nog even terug te komen op de diagrammen, dat ging niet helemaal zoals
gepland. Ons 'good old' diagramprogramma DAMDIA is duidelijk niet gewend
aan deze hoeveelheid werk. Ergens halverwege ging dan ook het beeldscherm
op zwart en verscheen het volgende emailtje in onze inbox:
"Geachte slavendrijvers redactie,
Ik moet mij vandaag helaas ziek melden. Ik heb zojuist de online scan laten
doen en de uitkomst is dat ik symptomen van overspanning heb. Mij werd geadviseerd ten minste 2 weken rustig aan te doen en in elk geval uit de buurt van
damborden te blijven.
Excuses voor het ongemak en hopelijk tot snel,
D. AMDIA"
Nou, lekker dan. Er zat niks anders op dan een deel van de diagrammen maar in
oorspronkelijke stijl te houden. Op zich geen ramp, maar voor de uniformiteitpuristen onder ons is dit natuurlijk een doorn in het oog. Misschien daarom
een tip voor de volgende keer: Kunt u, indien mogelijk, de volgende keer de
diagrammen in DAMDIA aanleveren?
Over die volgende keer gesproken: Mariëlle heeft de volgende deadline op 12
maart gezet. Ze heeft ons toegezegd dat zij en haar team de stukjes die niet
vrijwillig op tijd komen zelf zal gaan innen bij de auteurs. Dat betekent niet dat
u Mariëlle gezellig op de koffie krijgt, want ze lust geen koffie, maar dat u er
dagelijks aan herinnerd wordt (...één vingerkootje per dag...) dat er nog een
'kleine schuld' open staat. Sterkte voor de volgende keer dus!
;-)
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Damkalender
Vrijdag

7 januari 2011

Nieuwjaartoernooi
en 40 jarig jubileum Arno Kooloos

Zaterdag

8 januari 2011

Nationale competitie ronde 8

Vrijdag

14 januari 2011

Clubkampioenschap / Piet van Egmond trofee

Vrijdag

14 januari 2011

Kijk uit Zegveld - RDC 3

Vrijdag

21 januari 2011

Clubkampioenschap / Piet van Egmond trofee

Zaterdag

22 januari 2011

Nationale competitie ronde 9

Vrijdag

28 januari 2011

Clubkampioenschap / Piet van Egmond trofee

Vrijdag

4 februari 2011

Clubkampioenschap / Piet van Egmond trofee

Zaterdag

5 februari 2011

Nationale competitie ronde 10

Vrijdag

11 februari 2011

Clubkampioenschap / Piet van Egmond trofee

Vrijdag

18 februari 2011

Clubkampioenschap / Piet van Egmond trofee

Zaterdag

19 februari 2011

Nationale competitie ronde 11

Vrijdag

25 februari 2011

Clubkampioenschap / Piet van Egmond trofee

Vrijdag

4 maart 2011

Clubkampioenschap / Piet van Egmond trofee

Vrijdag

11 maart 2011

Clubkampioenschap / Piet van Egmond trofee

Zaterdag

12 maart 2011

Nationale Competitie promotie/degradatiewedstrijd

Zaterdag 12 maart 2011

DEADLINE KLOKSLAG

Vrijdag

Laatste ronde Clubkampioenschap / Piet van

18 maart 2011

Egmond trofee
Vrijdag

25 maart 2011

Start Kampioenschap van Rijnsburg
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Hoofdklasse
De competitie is alweer een goed eind op weg en iedereen ligt aardig op schema, een enige uitzondering daargelaten (Frerik…).
Voorlopig is het nog spannend, aangezien iedereen op een paar punten van
elkaar zit, behalve Marc, die er voorlopig nog met kop en schouders bovenuit
steekt. De enige twee die een puntje van hem hebben weten af te snoepen zijn
Jan en Cor.
Voor Jan wil het nog niet echt lekker lopen verder. Hiernaast heeft hij pas één
keer gewonnen, maar we verwachten in de rest van de competitie nog wel wat
punten van Jan. Ook Cor wil nog niet echt winnen. Enkel remises zijn tot nu toe
zijn deel. Cor zal een forse eindsprint moeten inzetten wil hij dit clubkampioenschap nog op zijn naam schrijven. Eric-Jan en Richard K. staan samen op 6 punten als 2e achter Marc. Hierna komen Richard M., Cor en Rinus met ieder 5 punten, waarbij vermeld mag worden dat ook Rinus Cor op remise heeft weten te
houden.
Hierna komt een hele bups met 4 punten. Ik zal ze voor de volledigheid nog
even vermelden: Frerik, Arno, Laura, Steven en Arie. Jan komt hierna met 3
punten en Mariëlle draagt vooralsnog de rode lantaarn. Maar zoals ik al zei: er
kan nog veel gebeuren, want iedereen zit nog erg dicht bij elkaar!
En dan nog een speciale boodschap voor Frerik: niet te vaak meer afzeggen,
want anders ga je het einde van het clubkampioenschap niet halen!
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Laura Andriessen
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Laura Andriessen
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RDC9
Verslag van het eerste
Ronde 1 Harderwijk 2 – RDC
Zaterdag 18 september 2010 mochten we eindelijk weer aan de slag. Dat we
het vorig jaar moeilijk zouden krijgen wisten we, dat we zouden degraderen
niet. We hadden dus een hoop recht te zetten en de opdracht was simpel: winnen, winnen, winnen!
Vol grote plannen vertokken we dus naar Harderwijk. Al zijn we traditiegewijs
niet de beste starters, tegen een team als Harderwijk 2 (ja n 2e zoals Richard
vol schaamte opmerkte…) is het lekker beginnen en moesten we gewoon heel
heel dik winnen. Dit team met alle respect, hoort thuis op de bodem of zeer
waarschijnlijk klasse lager. Ikzelf had vooraf voor een voorzichtige 16-4 winst
getekend.
Het liep een beetje raar allemaal, het klopte niet helemaal. Waar de helft bezig
bleef de tegenstander te onderschatten was bij de andere helft van het team
juist overschatting de gevaarlijkste tegenstander. We zaten dus vooral tegen
onszelf te spelen.
Ook technisch kraakte het teveel. Misschien omdat het een eerste ronde betrof. Maar de tactiek van de tegenstander speelde ook een rol. Het lukte de
Harderwijkers namelijk aardig om de logica weg te nemen uit een logisch spelletje als dammen!
Pieter Jan haalde de eerste punten binnen. Van de partij klopte niet veel. Iets
te arrogant bleef hij maar wachten op de fout. Net toen hij rechtop ging zitten
om toch maar eens wat te gaan rekenen gaf de tegenstander, de heer Foppen…, 2 schijven weg voordat ook hij maar s ging rekenen…0-2
Thomas speelde zijn 1e wedstrijd voor RDC. En wat een binnenkomer! Petje af.
Hij liet weinig van zijn tegenstander over. Met fraai spel dwong hij dreigende
schijfwinst af. In een poging de schijf toch te behouden vond zijn tegenstander
nog de kromste zetten waarna hij en de schijf achter stond maar daarnaast
echt helemaal plat. 0-4 nog steeds op schema.
Het eerste tegenpuntje werd hierna gescoord. Laura, degelijk als altijd, kwam
iets nadelig uit het middenspel. Toch wikkelde ze met de haar kenmerkende
rust af naar simpele remise. 1-5.
Tijd om hier bij stil te staan was er niet. Richard K zoekt nog steeds zijn weg
tussen het verpletteren van zijn tegenstander of het subtiel bestrijden. Ergens
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hier tussenin trof hij vandaag zijn tegenstander 1-7.
De grootste klap kwam van Eric Jan. Degene die misschien het best van iedereen uit de opening gekomen was. Hij had fraai een bord vol formaties gebouwd
om het centrum van de tegenstander compleet uiteen te spelen. Hij koos echter voor een spelletje over de flank, raakte initiatief kwijt, dacht dit te herwinnen met een offer maar de 1e 0 was een feit. 3-7.
Mariëlle stuurde het spel hoe ze wilde. Het standje bleek net niet voldoende
om de tegenstander te breken. Geen mogelijkheid meer om wat anders te verzinnen. Maar al te graag bood de tegenstander meteen remise aan. 4-8.
Het bord Richard M was van alle borden misschien het minst logisch. Richard,
die meer en meer een stylist wordt, probeerde de strategische velden te bereiken. Het hinderen van zijn tegenstander bestond hierin dat hij Richard deze
velden wilde opdringen voor hij ze zelf rustig kon veroveren. Vervolgens koos
hij er bewust voor Richard gratis naar dam te laten lopen, totdat hij letterlijk
geen centrumschijf meer over had, met het idee er aan een kant door te breken ten koste van enkele schijven… Een tactiek die zelfs tegen Harderwijk 4 niet
zou werken, maar tegen een speler van het kaliber Richard was dit natuurlijk
belachelijk. Wat niets afdoet aan het fraaie spel van Richard. 4-10
Eric had ook een tegenstander die het echt niet kon. Onderschatting of te hoog
inschatten leverde echter toch nog wat spel op. Het werd niet helemaal duidelijk wat er gebeurde maar in hevige tijdnood van Eric bleek hij opeens helemaal
gewonnen te staan. 4-12
16-4 leek toch nog in de maak, maar toen…
Marc, de absolute stylist, overschatte zijn tegenstander misschien wat. Hij was
teveel aan het rekenen waardoor hij het niet alleen zichzelf lastig maakte, maar
ons allemaal. Zijn tegenstander bleef namelijk hardop zeuren tegen ons allemaal over de winstmogelijkheden van Marc en zijn moeilijke stand. Ook tegen
Marc bleef hij vervelend om remise vragen. Marc zag ten slotte geen winsten
meer en gaf zijn tegenstander toen maar zijn niet verdiende remise. 5-13
Ook Cor leek snel op een erg mooie strategische winst af te gaan, maar wat
voor de tegenstander van Marc gold, gold zeker niet op de tegenstander van
Cor. Alle respect. In een slechte stand liet hij zijn kop niet hangen, maar ging hij
er goed voor zitten. Natuurlijk moet Cor winsten gehad hebben maar voor de
taaie wijze waarop zijn tegenstander een puntje uit het vuur sleepte kan je wel
respect hebben. Zuur voor Cor, maar die dingen gebeuren. 6-14.
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Winst dus binnen, dat was op zich ok, maar over het eindresultaat kunnen we
toch niet heel tevreden zijn. We hadden hier dik kunnen en eigenlijk moeten
winnen. Het mooie is dan dat we een volgende ronde weer een kans hebben.
We moeten er wel voor gaan zitten.
Ronde 2 RDC - Gandhi
Gandhi? Was dat niet dat mannetje in een jurk die riep dat je niet mocht slaan?
Hoe werkt dat bij dammen, slaan niet verplicht? Voorzag hier dus weinig problemen. Ook dit moest weer een dikke winst worden. Toch bleek het in de punten uiteindelijk flink tegen te vallen.
Cor z’n tegenstander kwam niet opdagen. Een snelle winst is altijd lekker voor
het team, toch had natuurlijk beter een ander zo’n cadeautje kunnen krijgen.
2- 0.
De tegenstanders zetten hun standen vreemd op. Gelet op de Rijnsburgse
nuchterheid leek dit hard afgestraft te worden. We zijn niet snel onder de indruk van dit soort spel. Richard K veegde zijn tegenstander. Ik kan er weinig
meer van maken. Een goede winst! 4- 0
PJ was net als vorige x weer enkel aan het tegenspelen zonder veel verder dan
een zet te denken. Hij kreeg een goede centrumstand maar de ondersteuning
ontbrak en de tegenstander kon makkelijk tegenspelen en de partij liep remise.
Een triest resultaat natuurlijk. 5- 1
Marc deed wat we van hem gewend zijn en rondde zijn partij stijlvol af naar
winst. Ook hier, je kan beter de partij bekijken. Erg goed gespeeld. 7 - 1
Laura en haar tegenstander hielden beiden de boot wat af en de partij liep zo
na wat kleine plaagstootjes rustig naar een remise. 8 - 2
EJ speelde wat frustraties van zich af en haalde hard uit. Er bleef weinig van zijn
tegenstander over. Na veel gekletter konden we weer punten bijschrijven. 10-2
Marielle knokte en knokte. Weer lukte het haar de regie over de partij te voeren. Helaas slaagde haar opzet net niet en uiteindelijk moest ze zelfs nog even
werken voor de remise. Die werd goed gevonden in lastig eindspel. 11-3
Eric, die denk ik nog de naam van zijn tegenstander goed probeert op te schrijven, kreeg het niet helemaal voor elkaar. Hij moest nog even flink aan de bak,
net als Thomas en Richard M. bij wie de partijen ook niet volgens plan verlopen
was.
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Eerlijkheid gebied wel te zeggen dat dit de betere spelers van het team waren
en dat hun handigheid wel degelijk een basis had en niet beruste op pure toevalligheid zoals op wat andere borden. Alle 3 haalden ze een punt en zo kwam
er een 14-6 op het bord.
Het positieve was weer de winst maar al met al geen lekkere wedstrijd. Je moet
ook niet te lang zeuren, maar we konden de bordpunten nog wel eens nodig
hebben. Je weet maar nooit.
Ronde 3 HDC Ons Doel Bereikt - Rijnsburg
Met deze naam is het natuurlijk afvragen wat het doel dan is. Na de middag
bleek dat je misschien de lat toch iets hoger moet leggen, wil je er iets van maken. Het leek een makkie, maar in het team zat wel een enkele handige oud
Den Haag speler. Niet helemaal te onderschatten dus.
Vooraf kreeg Thomas helaas triest nieuws waardoor hij verhinderd was. Rinus
zou zijn plek innemen. Hij zou wel later aanwezig zijn, maar voor het gevoel natuurlijk goed dat het bord bezet werd en dan met name door iemand als Rinus.
Richard M kreeg weer alle velden van zijn tegenstander. Ik weet het, het is de
gave van Richard, maar het komt erg onnozel over. Hij veegde weer een tegenstander snel van het bord. 0 - 2
Ook PJ zijn tegenstander speelde mee met PJ en beiden leken hetzelfde plan te
hebben: het inklemmen van zijn stand en het wegblazen van zijn lange vleugel.
Zo komen de fraaie winsten wel op t bord natuurlijk. Waar deze twee tegenstanders dachten zelf kansen te creëren is mij een raadsel. 1- 5
De tegenstander van EJ had het tussendoor iets handiger gedaan. EJ kon het
niet bolwerken en hij had zelfs genoegen moeten nemen met remise.
Rinus had het door onverwachts optreden en tijdgebrek helaas niet kunnen
redden. Zijn tegenstander kreeg iets teveel ruimte en rondde het beheerst af.
3 -5. Cor won zeer fraai van de altijd handige maar in tijdnood komende Simons. Na goed spel van Cor leek zijn tegenstander kansen te zien op een doorbraak. Gelukkig voor ons toeschouwers want nu verloor hij het eindspelletje
met erg leuk geintje. 3 - 7
Steven had geen enkele moeite met zenuwen om zijn plek in het eerste. Hij
hield zijn tegenstander steeds onder druk en wachtte en wachtte tot deze bezweek en de beslissende fout maakte. Met groot vertoon van overmacht zocht
Steven rustig de mooiste manier uit om te winnen. 3 - 9
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Als 7e was Marc klaar. Hij had zijn tegenstander na de opening erg mooi vernieling in gespeeld, dwong schijfwinst af maar in plaats van opgeven duurde het
en duurde het uren tot zijn tegenstander wilde opgeven. 3 - 11.
Laura en tegenstander wisten allebei niet echt of ze op winst wilden spelen of
niet. Toen haar tegenstander ten slotte wat probeerde veranderde Laura weer
in de taaie tegenspeelster en misschien was daardoor de remise wel terecht.
4 - 12.
Toen de verrassing. Richard K verloor! Een lullige combinatie. En dat tegen tegenstander die bekend stond als hans-ik-speel-alleen-op-combinaties-jacobsen.
Maar eerlijk is eerlijk. Respect voor een tegenstander die in tegenstelling tot
wat jaren terug zeer actief spel niet uit de weg ging en wel degelijk beschikt
over de nodige kennis. Toch was het een combinatie die Richard na een goede
maar taaie partij nekte. 6 - 12.
Mariëlle mocht vandaag het licht uitdoen. Ze probeerde en probeerde het.
Leek na een mislukte poging tegen het eind toch weer wat kansen te hebben,
maar de tegenstander redde zich wonder boven wonder nog. Helaas. En slechts
een 13-7. Weer te weinig punten natuurlijk maar op zich helemaal geen slechte
partij.
Ronde 4 RDC - Middelburg
Volgens Richard de eerste test. Een team zonder toppers maar over de breedte
een degelijk team met enkele handige spelers. Stugge Zeeuwen. Het kon dus
een mooie pot worden. Dit viel tegen. Ze kwamen opdagen met 3 invallers van
een veel te laag niveau. Zo aantreden tegen een titelkandidaat loopt helemaal
fout natuurlijk.
Al snel was het beslist, Rinus liet zien wat een supersub is en sloeg genadeloos
toe met een fraaie combinatie. 2 - 0. Meer indruk nog maakte de woorden van
de tegenstander bij de analyse na afloop. Rinus liet zien welke combinaties er
aan beide kanten in hadden kunnen komen en steeds was het antwoord: dat
had ik niet gezien. Zo zoekgespeeld was hij. Mooi.
Cor z’n tegenstander heette handig te zijn, maar jezelf naar een niet af te wenden schijfverlies toespelen tegen Cor is gewoon onnozel. 4 - 0
Misschien omdat ze naast elkaar zaten, maar de tegenstander van Marc dacht
er het zelfde over en forceerde fraai schijfwinst…voor Marc. 6- 0
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De tegenstander van PJ wist geen raad met de centrumaanval, verloor in het
late middenspel geforceerd een schijf en bleef nog lang genoeg doorspelen om
in een combinatie te lopen. 8 - 0
Ook Thomas was klassen beter dan zijn tegenstander en zijn punten waren al
lang meegerekend voor ze daadwerkelijk op het bord stonden 10-0.
Gespeeld leek het natuurlijk, maar toch…
De overgebleven Zeeuwen verzetten zich hevig en sloegen in tijdnoodfases
hard toe met gewonnen standen of in ieder geval spel op alle borden.
EJ verloor na een goede partij van eeuwige zetjesspeler Kameraat (voor wiens
geintjes ik vooraf een enkeling gewaarschuwd had, helaas niet EJ…) 10 - 2
Mariëlle maakte gelukkig eind aan de spanningen. In een laat middenspel dat
alle kanten op gekund had sloeg ze geweldig toe en pakte de dam van de tegenstander en de winst. 12 - 2. Dit brak het laatste verzet. De tegenstander van
Richard M kon de winsten niet vinden en Richard pakte toch nog n punt. 13 - 3
De tegenstander van Richard K liep na taai verzet toch nog even in de laatste
combinatie die in de overgebleven stand te bouwen was. 15 - 3.
Op naar de volgende, dachten we, maar Laura was nog bezig, of beter haar tegenstander.. Ook hij weigerde te winnen en koos uit alle simpele aanschuif-enwinstvarianten de enige remisevariant. Een passende afsluiting van deze middag. 16-4
Ronde 5 Samen Sterk RDC
De eerste topper! Vorig jaar dik en dik verloren. Verdiend volstrekt kansloos.
Benieuwd hoe we het nu gingen doen in een direct gevecht om 1e plaats. Hopelijk niet teveel in slaap gesust door makkelijke overwinningen. We hadden
zeker hier in ieder geval een hoop recht te zetten.
Richard toverde deze x een tactische opstelling uit zijn hoed en dit zag er goed
uit. 2 a 3 gevaren waar sterke tegenstanders afgestopt moesten worden, maar
overwicht op meer borden voor ons.. Het bleek goed te gaan. Er kwamen
spannende openingen op het bord met spel over en weer. Na de openingsfase
was het voordeel voor ons. Cor won door een forcing na een grove fout van zijn
tegenstander. 0 - 2.
Helaas verloor Eric zijn erg goede partij en zowat gewonnen stand door gebrek
aan tijd. 2 - 2.
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PJ kon niet winnen van de jonge tegenstander die zich vanuit de opening geheel liet wegdrukken maar onverwacht opeens handig bleek in het vinden van
ontsnappingen. 3 - 3.
EJ en Laura wisten hun tegenstanders knap af te stoppen, 5 - 5, waarna Richard
M ons weer op voorsprong zette met fraaie winst. 5 - 7.
Ook Thomas liet weer van zich horen. Het ging niet zo gemakkelijk als in zijn
vorige winsten, de punten werden knap binnengehaald. 5 - 9 Hiermee was het
definitief beslist. Richard kon zijn goede partij helaas net niet winnen 6 - 10,
waarna Mariëlle het winnende punt mocht binnenhalen! 7 - 11 Verdiend want
ze speelde zeker niet tegen de minste!
Dompertje was de partij van Marc. Ook hij kon zijn goede partij net niet winnend afsluiten en moest remise toestaan. 8 - 12 Toch tevreden. Niet alleen
winst maar ook verdiend en toch tegen een sterke tegenstander. Bovendien
het feit dat we eindelijk eens tegenstand hadden en toch wonnen geeft alle
vertrouwen goed de komende wedstrijden en hopelijk weer in de toekomst
een klasse hoger.
Pieter-Jan Rijken
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Wedstrijdverslag van het tweede tiental
Na een jaartje tobben in de eerste klasse, want zo werd het door de meesten toch
ervaren, zijn we weer terug gedegradeerd naar de tweede klasse. Hoewel ikzelf vind
dat we zeker dat seizoen niet slecht gespeeld hebben, hoor ik de critici al roepen:
“Ja lekker, maar we verloren wel elke wedstrijd!”. Uiteraard ben ik daar natuurlijk
ook niet blind voor en voor het mentale aspect is het voor het team dan ook beter
dat we nu weer in de tweede klasse mogen acteren. Winnen is nu eenmaal leuker
dan verliezen. (het zou een uitspraak van Cruijff kunnen zijn).
Nu is het niet zo dat we alle teams in de tweede klasse zo maar eventjes oprollen,
zeker niet. Er zijn een paar behoorlijk sterke teams waartegen we echt alles uit de
kast moeten halen om tot een positief resultaat te komen. Wat ook opvalt, is dat er
in elk team wel een paar sterke spelers zitten die minimaal gelijkwaardig, en soms
nog sterker, zijn dan onze kopborden. Wij moeten het dan ook hebben van onze
kracht in de breedte, dit kwam de eerste 5 wedstrijden al duidelijk naar voren. Door
maximaal te scoren tegen de zwakkere borden van de tegenstander kunnen wij het
verschil maken.
De eerste wedstrijd speelden we tegen Scheveningen. Scheveningen had zich versterkt met Gerrit Slottje en Paul Jobb, maar dit kwam in de wedstrijd niet tot uiting.
Ondanks het ongelukkige snelle verlies van Jasper kwamen we sterk terug met
overwinningen van Gera, Nico, Steven en Jan Parlevliet. Arno wilde iets te veel forceren en kreeg een nederlaag te slikken. Nadat Jan Schijff, Jack en Arie remise
speelden maakte Albert met een overwinning er 13-7 voor Rijnsburg van.
Zo gedegen als we deze wedstrijd speelden ging het de tweede wedstrijd niet. Tegen
het jonge team van IJmuiden wonnen we met 8-12. Geen vuiltje aan de lucht als je
deze uitslag ziet maar de wedstrijd had gemakkelijk zelfs verloren kunnen worden
gezien de vele fouten die werden gemaakt. We begonnen sterk, Jan Schijff won reglementair gevolgd door een snelle overwinning van Arie. Casper miste de remise
door tijdnood en verloor, maar dit werd weer goed gemaakt door Steven die het
eindspel won nadat zijn tegenstander een remise miste.
De 6-4 voorsprong hing echter aan een zijden draadje want intussen was er op de
andere borden nogal wat aan de hand. Gera werd positioneel weggespeeld zonder
dat ze er iets aan kon doen, Jack had een zeer bedenkelijke positie, Nico miste een
doorbraak, en Jan Parlevliet wist na schijfwinst in de “Partie Bonnard” te blunderen
in een gewonnen stand.
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Zoals verwacht verloren Gera en Jack hun partijen en het wachten was dan ook op
hoe de partijen van Nico en Jan zich zouden ontwikkelen. Gelukkig was er Martijn
die een goede partij speelde en zijn verkregen voordeel keurig verzilverde, een
mooie overwinning.
Bizar was de ontknoping in de partij van Jan Parlevliet. Door de gecompliceerde
stand raakte de tegenstander van Jan volledig van de kook en ook het spoor bijster.
Jan rook zijn kans en wist zijn verloren positie op fraaie wijze met een combinatie
naar winst om te zetten. Door deze overwinning waren we meteen uit de problemen want Arno en Nico wisten met een remise de winst binnen te halen.
De derde wedstrijd tegen het sterke Zenderstad kende een minder plezierige start.
Casper won omdat zijn tegenstander wegens een sterfgeval onmiddellijk weg moest.
Deze voorsprong werd al snel gelijk getrokken na het verlies van de jeugdige invaller
Marco de Leeuw. Marco speelde tegen een van de sterkere borden van Zenderstad
een uitstekende partij die zeer lang gelijk op ging. In het late middenspel miste Marco net de remise en wist zijn tegenstander de winst te pakken, niettemin een uitstekend optreden van dit jeugdige talent. Jan Schijff bracht ons opnieuw op voorsprong
door zijn tegenstander die veel te veel tijd verbruikte op Schijffiaanse wijze door de
vlag te jagen. Dat vond die man nog onsportief ook.
Opnieuw gelijk werd het door een regelrechte blunder van Jan Parlevliet die zich in
een puur remise stand met een positioneel grapje liet opsluiten en alle schijven weg
kon geven. Hierna wisten Arie en Nico met overtuigende overwinningen het team
op voorsprong te zetten. Hoewel Jack van de Plas opnieuw door een sterke speler
werd overklast en verloor leek er niets aan de hand want Albert leek gewonnen te
staan en ook Arno en Martijn zouden zeker niet verliezen.
Hoe anders liep het, Albert gaf pardoes twee schijven weg in het eindspel en verloor. Gelukkig wist Martijn, ondanks een moeilijk eindspel een remise te bereiken.
Bij de stand van 9-9 moest Arno het afmaken. De zeer verdedigende speler die Arno
trof maakte uiteindelijk in het eindspel toch de beslissende fout waarna Arno met
een overmachteindspel de partij winnend wist af te sluiten, een mooie prestatie.
Na drie mooie overwinningen moest het dan gebeuren tegen het sterke W.S.D.V. uit
Wageningen. Tegen dit team met louter 1000 plus spelers qua rating zouden we het
natuurlijk erg moeilijk krijgen. Het begon slecht, Jan Parlevliet werd weggetikt, Martijn liet zich opjagen door Jannes Kromhout die met zijn snelle spel er voor zorgde
dat Martijn door zijn vlag ging, en ook Jan Schijff miste na een op zich goede partij
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tegen een sterke tegenstander een simpele remise. Ondanks 6-0 achter vochten we
ons terug in de wedstrijd met een uitstekende overwinning van Casper en een zeer
fraaie overwinning van Gera op Hans Kromhout. Genoeg was dit niet want ook Nico
moest na een goede partij toch zijn tegenstander de winst gunnen.
De 8-4 werd 9-5 door de uitstekende remise die de opnieuw invallende Marco de
Leeuw behaalde op Astrid van der Stelt. Het zag er allemaal niet fraai uit maar meer
als remise kon Astrid er toch niet van maken. De eerste drie borden moesten de beslissing brengen in deze wedstrijd maar het werd snel duidelijk dat verrassingen er
niet meer in zaten.
Steven wist op miraculeuze wijze nog nipt remise te behalen, en ook Arno wist ondanks voordeel ook niet te winnen met eveneens remise als resultaat. Alleen Arie
had de beste papieren, maar ook deze partij verzande in een remise. Eindstand dus
12-8 voor W.S.D.V.
Conclusie; goede wedstrijd, maar het zat er gewoon niet in tegen dit gedegen team
wat eigenlijk thuishoort in de eerste klasse.
De vijfde wedstrijd speelden we tegen D.V.S.B 2 . In de ranglijst stond dit team op
gelijke hoogte met ons, alleen een beter bordgemiddelde, vanwege een 18-2 overwinning op den Haag, maakte het verschil. We waren dus gewaarschuwd want als je
met 18-2 wint kun je echt wel wat. Hoewel ik meestal wel kijk naar de opstellingen
van de tegenstanders in hun vorige partijen laat ik me er niet echt door leiden.
Duidelijk was wel dat we het verschil konden maken tegen hun zwakkere borden.
Vandaar ook dat ik Jan Schijff en Martijn op de laatste twee borden positioneerde
omdat daar in de voorgaande wedstrijden hun zwakkere spelers zaten. Dit pakte
goed uit. Ondanks het snelle verlies van Nico die blunderde tegen een sterke tegenstander wisten Jan en Martijn keurig hun partijen volkomen verdiend winnend af te
sluiten. Toen ook Casper zijn tegenstander wist te overklassen en won stond er een
mooie 6-2 voorsprong op het scorebord. Helaas vergiste Arie zich in een uitstekende
positie in een afruil, kwam een schijf achter en verloor kansloos.
De opnieuw zeer goed spelende Steven wist echter in een lastig eindspel toch de
winnende variant te vinden zodat de voorsprong ruim voldoende bleef. Ook Gera
speelde een goede partij tegen een van de sterkste spelers van D.V.S.B. en wist een
zeer verdiende ruime remise te behalen. In deze fase van de strijd kwam D.V.S.B.
sterk terug doordat Jan Parlevliet het niet redde tegen Eric Mayenburg en verloor.
Verrassender was echter het resultaat van Arno die na een werkelijk schitterende
partij, waarbij zijn tegenstander bijna van het bord werd gedrukt, toch tot zijn afgrij-
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zen zag dat zijn tegenstander met het offeren van drie schijven een dam wist te behalen waarna Arno het in het eindspel zo moeilijk kreeg dat hij zelfs nog verloor. Zo
kwam de stand op 9-9 en zou het resultaat in de partij tussen Albert en Ton van den
Ploeg beslissend zijn. Eenvoudig was dit niet, want de tegenstander van Albert had
de gehele partij verdedigd en het is altijd lastig om van deze passieve schuivers te
winnen. Maar zoals zo vaak gebeurt zijn deze passieve dammers vaak op het beslissende moment ook te passief. Dit gebeurde ook, en in het late middenspel wist Albert dan ook voordeel te behalen wat uiteindelijk resulteerde in een gewonnen
overmachteindspel. Opnieuw dus een overwinning met 11-9.
Met deze overwinning houden we tevens aansluiting bij de koplopers, en al worden
we geen kampioen het is wel leuk om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.
Voor de persoonlijke resultaten verwijs ik jullie naar de K.N.D.B site. Wat me als
teamleider is opgevallen is het uitstekende spel van Steven die erg hard vooruit is
gegaan.
Ook de prestaties van invaller Marco zijn uitstekend, met wat meer routine wordt
dit een gevaarlijke speler waar we als vereniging nog veel plezier aan kunnen beleven. We hebben tot nu toe twee serieuze tegenstanders gehad en we doen nog mee
bij de eerste drie. Met dezelfde inzet moeten deze positie kunnen handhaven en
misschien kunnen we tegen de koploper S.N.A stunten, je weet het maar nooit.
Meer hierover in het volgende verslag.
Arie Schoneveld
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Wedstrijdverslag RDC provinciaal
RDC provinciaal tegen DID Bergambacht
Op dinsdag 5 oktober opende RDC provinciaal het seizoen van de ontmoetingen met provinciale clubs door naar Bergambacht te gaan. Een hele reis en dat
met de vraag of we afgedroogd worden of niet. Het is een beetje een vreemde
strijd. Zij zetten gewoon hun beste spelers in en bepalen het aantal spelers. Wij
zijn zo soepel ons aantal spelers op hun aantal af te stemmen. En wij gaan niet
met onze sterkste spelers erop af. We zijn dus erg coulant! Maar we zitten dan
ook wel op rozen, wij hebben zoveel en zulke goede spelers, dat onze club ook
op hogere niveaus optreedt. Dat geldt niet voor ieder van ons, ik hoef er zelf
ook niet aan te denken. We zijn zo gelukkig dat we een grote club zijn. Dat
hebben we te danken aan de inzet van trainers en reclamemakers voor het
damspel. Tegenwoordig moeten we opboksen tegen de zuiging van de televisie, iPods en dergelijke. En tegelijk hebben we de kans als minder goede spelers
toch mee te kunnen doen in uitwedstrijden. Voor oudjes leuk, maar voor beginners een heerlijke kans om wedstrijdervaring op te doen en te groeien in het
spel. Daar hangt dan meer dan eens een nederlaag aan. Dat ondervonden Anton, Teun en Kees. Richard en Jan Parlevliet deden het beter Mooi, vier punten.
En Nico zorgde voor een remise.
De uitslagen:

1
2
3
4
5
6

DID
Cees Kentie
Adrie Roest
Hans de Vast
Arie Otterspeer
Kees Scheer
Willem de Leeuw

-

RDC
Richard Kromhout
Jan Parlevliet
Nico Mul
Kees Majoor
Anton van Dusseldorp
Teun de Kluijver

7-5
0-2
0-2
1-1
2-0
2-0
2-0

RDC provinciaal tegen OGB Bodegraven
Op vrijdag 22 oktober ontving RDC de dammers van OGB uit Bodegraven. Voor
ons een spannende strijd. We hebben een aardige ploeg, maar we zullen er
voor moeten vechten. En we willen niet berusten in remises. We gaan er echt
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voor zitten. Maar Jasper was niet opgewassen tegen de sterke M. Hanssens.
Een stukje ervaring en leren omgaan met verlies. Teun de Kluiver maakte de
zaak weer goed door een dappere overwinning. Kees liet die stand gelijk blijven: remise. Helaas lukte het Jac niet ons een puntje te geven. Dan maar rekenen op Jan van Oudshoorn. Hoera! Dat ging goed. Nu alleen nog de taaie Anton. Het wordt ook remise. Mooi we hebben niet verloren!

1
2
3
4
5
6

RDC
Jan Oudshoorn
Jac van Delft
Jasper Verhoef
Kees Majoor
Anton van Dusseldorp
Teun de Kluijver

OGB
J. Commandeur
J. Buitenhuis
M.G. Hanssens
P. Swart
P. de Vos
A.M. de Jong

6-6
2-0
0-2
0-2
1-1
1-1
2-0
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NK Vrouwen 2010
Begin november was het NK Dames 2010, waar ik voor de tweede keer acte de
présence mocht geven. Vorig jaar begon het NK al ver van tevoren te leven. Zenuwen speelden op, wilde ideeën kwamen op en met een heuse sponsor waren er de nodige verplichtingen. Dit keer had ik andere dingen aan mijn hoofd,
waardoor ik zelfs de paar extra vrije dagen vooraf nauwelijks aan dammen kon
denken. De dag voor het NK toch nog gauw even wat dingetjes gehaald (snoep,
koekjes, chocolade, je kent dat wel…) waarna de taxi me feilloos naar ‘the middle of nowhere’ bracht. Daar leek het tenminste wel op in Zoutelande, maar
een goede omschrijving is het natuurlijk niet. Het ligt helemaal niet in het midden van iets, het ligt eerder aan de rand van de aarde. Als Columbus via Zoutelande was gereisd, had hij ongetwijfeld gedacht dat zijn reis ten einde was geweest.
Het Beach Hotel in Zoutelande is geen vreemde voor het NK. Al vijf keer eerder
was het NK daar en de komende twee keer zal het daar ook zijn. Voor je rust
kun je prima naar Zeeland reizen, maar voor toeschouwers is het bijna niet te
bereizen. De organisatie had via het FMJD-forum al laten weten dat mensen die
met het openbaar vervoer zouden komen, van het treinstation in Goes konden
worden opgehaald. Weinigen hebben daar gebruik van gemaakt. Door de livepartijen op internet, was iedereen gelukkig wel in de gelegenheid om het NK
waar dan ter wereld ook te volgen.
Maar ja, of ik daar nu zo blij mee moest zijn…Van de eerste paar rondes van het
NK weet ik gelukkig niet zo veel meer. De tussenstand laat zien dat het niet zo
goed ging. Ik liep een paar keer in een simpel zetje. Het leek er op dat ik niet
meer wist hoe het moest, dammen. De vierde ronde speelde ik een vreselijk
lelijke partij. Na een uur of 2 à 3 stond er een stand op het bord, die werkelijk
waar nergens op leek. En dat nog wel op een NK. Ik overwoog om op te geven,
want die stand deed echt pijn aan mijn ogen. Maar achteraf gezien, waarschijnlijk nog meer pijn aan de ogen van mijn tegenstandster. Met veel kunst en
vliegwerk wist ik er nog een puntje uit te slepen. De ronde daarna speelde ik
weer een stuk normalere partij. Dit keer een klassieke partij. En na de tijdnood,
bleek het remise. Maar goed. Ik was in ieder geval van die gehate nul af. En gelukkig voor mij had Leonie de Graag nog geen punt gehaald, dus stond ik 2 punten los van de laatste plaats. Met als vooraf gesteld doel om 8e te worden, lag
er nog wel een behoorlijke klus te wachten. De ronde die volgde op dezelfde
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dag, was tegen de latere kampioene Nina Hoekman. Na een doorbraak voor
een dam, bleef er een mindere stand over dan ik vooraf gezien had. Helaas ging
ik in deze partij dan ook ten onder. En mijn doel leek ook verder weg te zakken,
aangezien de speelster rondom plek 8 allemaal wel een punt haalden.
Langzaam aan wisten mijn supporters (Richard en Richard) Zoutelande ook te
bereiken. Of het daar aangelegen heeft, of dat het kwam doordat het weekend
was, ik weet het niet. In ieder geval speelde ik
een moeilijke opening tegen Christien Fung.
Nadat ik mij kon bevrijden uit een opgesloten
lange vleugel, kon ik de aanval openen op haar
lange vleugel. Met een wederzijdse doorbraak,
probeerde ik naar een voordelig eindspel af te
wikkelen. Toen ze op het verkeerde veld dam
haalde, was het alleen nog een kwestie van tijd,
voordat ik won. Zie het diagram: wit dreigt met
43-39 de dam af te pakken en de dam kan ook
niet weg.
Deze overwinning werd natuurlijk groots gevierd met mijn supporters. De winst
deed natuurlijk goede zaken voor de stand, zou je denken. Nou niet echt, ik
stond nog steeds 9e. De volgende dag, zonder supporters, speelde ik ook weer
een ingewikkelde partij. Helaas verloor ik deze door een verrassend zetje. Dat
was wel jammer. Voor de stand maakte het niet veel uit, ik bleef 9e staan met 4
punten. Leonie had nog niet meer dan 1 punt weten te halen.
Met nog 1 ronde te gaan, was ik er dus zeker van dat ik hoger zou eindigen dan
in 2009 (toen was ik 10e). Er was echter een goede kans dat ik mijn doel zou
halen. In de laatste ronde mocht ik namelijk nog tegen Leonie. Het werd een
lange partij van bijna 6 uur. Waarbij ik wel het nodige geluk had, moet ik eerlijk
bekennen. Na de tijdnood verzuimde Leonie het rechtstreeks remise te maken.
Hierdoor kon ik afwikkelen naar een vier om twee eindspel. Maar of het zou
winnen, ik wist het niet. Ik pakte het weer niet handig aan. Mijn taxichauffeur
kon het nauwelijks aanzien, geloof ik. Weer ontsnapte ik aan de remise. En
toen ik de winst zag, deed ik het weer fout, ik week af van mijn plan, vanwege
een mooie wending, maar het was damblindheid. Nadat ik gezet had, zag ik
gelijk dat ze het direct remise kon maken. Maar na 5,5 uur dammen zette Leonie eigenlijk bijna gelijk. Gelukkig weer ontsnapt. Nu deed ik het niet meer fout
en met een leuke plakker, won ik dan (eindelijk) de laatste partij van het NK.
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Zie het diagram: wit wint met 17-11 en 11-07.
Voordeel van deze lange partij was, dat ik niet
lang hoefde te wachten tot de geplande prijsuitreiking plaatsvond. Door mijn winst in de laatste
ronde was ik opeens 2 plaatsen gestegen. Ofwel
7e van Nederland. 3 Plaatsen hoger dan vorig jaar.
Als deze trend zich voorzet, dan kunt u wel uitrekenen wanneer RDC een Nederlands Kampioene
heeft .
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Wie kunnen we nu eens dwingen een stukkie te schrijven?
Wie ben je?
Albert Huisman
Wanneer en waar ben je geboren?
1946 in Leiderdorp
Wat is je burgerlijke staat?
Gehuwd
Wat voor opleiding heb je genoten (of anders doorstaan)?
MULO
Hoe lang dam je al?
Officieel ca. 47 jr. (officieus ca. 35 jr.)
Speel(de) je bij andere clubs?
LDC; LDV(het huidige LDG); Samen Sterk; RDC
Wat is je grootste prestatie op damgebied?
De leukste prestatie vond ik een sneldamkampioenschap van de KNDB in
Utrecht ca. 35 jaar geleden (Ik meen plus 3 {18 pnt uit 15 partijen})
Wat is het leukste toernooi dat je ooit hebt gespeeld?
Dat was een damtoernooi in de Lier.
Van welke muziek houd je?
Rock
Wat is je ambitie? (op damgebied, maar vooral daarnaast)
Proberen je hersens te gebruiken
Chocomel of Cola onder een dampartij. (geen andere keus, koelkast is leeg)
Dan liever niets.
Wat is voor jou belangrijker: voetbal of dammen?
Voetbal
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Waar geniet je het meest van?
Bridge
Wat moeten we nog van je weten wat hierboven nog niet aan bod is gekomen?
Dit is voldoende
Wat is je volgende zet? Als beginnetje is gespeeld 32-28, 18-23, 34-29, 23x34.
Iedereen die gedwongen wordt, mag één volgende zet doen.
40x29
Ok, wie moeten we de volgende keer dwingen om een stukje te schrijven? (Of
noem een getal tussen de 0 en 27 waarmee we loten.)
11 [Redactie: dat is Fons van der Plas]
[Redactie, voor de zekerheid nu ook maar een overzichtje van de mensen die u
niet meer kunt kiezen, omdat ze al geweest zijn: Ab Huisman, Reindert Vetter,
Teun de Kluijver, Gé Berbee, Jan Schijff, Richard Kromhout, Jack van der Plas,
Rinus Kromhout, Dick van Dijk, Nico Schoneveld, Piet van Egmond, Nico Mul,
Frerik Andriessen, Kees Majoor, Arjen de Mooij, Mariëlle Meijer-Kromhout en
Cees de Leeuw]
Welke vraag wil je erbij? Welke vraag wil je eruit?
Geen idee
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Verslag van het 2e Tavira Open 2010

Verslag van Tavira Open 2010
In Portugal werd begin oktober op initiatief van (dam)organisator Theo Dijkstra
voor de tweede maal het Tavira Open damkampioenschap gespeeld. Aan het
open toernooi namen 45 dammers en damsters deel. Gelijktijdig met het open
toernooi werd het Tavira Masters 2010 gespeeld door acht topdammers. Theo
en zijn vrouw namen organisatie en voorbereidingen van beide toernooien
voor hun rekening. Tijdens de toernooien werden zij bijgestaan door Andy Damen en Loes Osté. Speellocatie betrof wederom de dependance van de gemeente Tavira in het vissersdorpje Santa Luzia.

Het speellokaal in Santa Luzia voor aanvang van de eerste ronde
Bijna alle dammers verbleven in het vakantieressort Pedras D´el Rei dat op ongeveer anderhalve kilometer van Santa Luzia is gelegen. Het ressort beschikt
over vele vakantiehuisjes en appartementen waar de dammers tijdens het
toernooi over konden beschikken.
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Het vakantieressort Pedras D´el Rei verblijfplaats van de meeste dammers
Theo en zijn vrouw zetten wederom alles in het werk om het dammers en damsters in Portugal naar de zin te maken. Zo hadden zij ook dit maal een dineravond met Fado (Portugese volkszang) en een dineravond met folklore georganiseerd. Helaas kon de folklore op de zondagavond geen doorgang vinden.
Het weer werkte goed mee, de temperatuur bedroeg zo´n 21 tot 23 °C met
overwegend zon. De regio Katwijk/Rijnsburg werd op de toernooien vertegenwoordigd door Cor van Dusseldorp, Frerik Andriessen en Gé Berbee. Ook waren
een aanzienlijk aantal dammers uit de regio Gouda/Hazerswoude aanwezig.
Voor de eerste ronde van het open toernooi waren de dammers tegen gelijkwaardige tegenstanders geloot. De dammers van het Masters-toernooi, waaronder Frerik, speelden een rondtoernooi.

Gé Berbee liet in de eerst ronde de winst onnodig door de vingers glippen tegen Cor Darwinkel. In de bovenstaande stand speelde Gé met wit 62. 37-32 om
de plakker 26-31 te vermijden. Hier is 62. 22-18 13x22 63. 23-19 24x13 en 64.
35x15 echter direct winnend voor wit. Wit kan het behalen van een zwarte
dam relatief eenvoudig voorkomen.
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Heel wat effectiever speelde Erno Prosman met wit tegen Ingrid de Kok tijdens
de 2e ronde. In de volgende stand ruilde Erno 25. 30-24 19x30 26. 35x24 waarbij zwart vervolgde met 26. … 14-19?

Hierop combineerde wit naar dam via 27. 34-30
waarop zwart sloeg met 27. … 25x34? Ook 23x34 had
verlies opgeleverd voor zwart maar nu behaalde wit
de winst veel sneller.

28. 39x30 23x25 29. 33-29 19x30 30. 29-24 30x19
31. 27-21 16x27 en 32. 32x5 +.
Als zwart met 23x34 als 27e zet had geslagen had
wit op veld 4 dam gehaald.

Zwart vangt de dam af (met 3-9) zonder direct schijfverlies, echter wit wint hierna de schijf op veld 17
door direct te dreigen met een doorbraak via 38-33.
Hierop is zwart verplicht 17-22 te spelen waarna dat
schijf niet meer is te verdedigen door de dreiging 3631 en 49-44! Verdedigen met 8-12 faalt hier namelijk.

Tijdens de vijfde ronde speelde zich een opmerkelijk
verloop van de partij af tussen Vitalia Doumesh met
wit en John Folkers met zwart. In het diagram rechts
speelde wit 39. 32-27. Zwart vervolgde met 39. … 1721! Hierop sloot wit met 40. 38-32? Aangewezen was
de dubbele ruil naar voren via 40. 31-26 21x32 41.
38x27 22x31 en 42. 36x27. Wit realiseert hiermee
een gewonnen stand omdat zwart dan alleen nog 11-
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17 en 17-22 heeft. Zodra 17-22 is gespeeld kan wit een schijf en de partij winnen door 29-23 te spelen.

In de partij speelde zwart 40. … 21-26 waarna wit
verplicht antwoordde met 41. 42-37. Hierop speelde
zwart in onderstaande stand met hevige tijdnood 41.
… 11-17?

Een zekere remise voor zwart is te bereiken via 41. … 13-19 42. 24x13 18x9 43.
27x18 9-13 44. 18x9 14x3 45. 25x14 3-9 46. 14x3 11-17 47. 3x31 16x49 =. Na
42. 29-23 viel de vlag van zwart en was de winst voor wit een feit.
Tijdens diezelfde ronde overzag Martijn van der Klis
met zwart een damzet tegen Brion Koullen. In de
volgende stand speelde wit 17. 31-27 22x31 18.
36x27. Hier vervolgde zwart met 18. … 14-20? i.p.v.
het verplichte 18. … 7-11.
Wit combineerde via 19. 34-29 23x45 20. 27-22
18x27 21. 28-23 19x28 en 22. 33x2 naar dam en
behaalde hiermee de wedstrijdpunten.
In de zesde ronde wist Gé Berbee met wit een goede stand te realiseren tegen
Jeroen Huskens. Tijdens het vorige Tavira Open kwam Gé tegen Jeroen niet
verder dan remise.

Hier speelde Jeroen 30. … 14-19 waarop Gé ruilde
met 31. 30-24 19x30 en 32. 35x24. toen vervolgde
Jeroen met 32. … 10-14? In de volgende stand kan wit
naar veld 11 combineren via 25-20, 24-19, 27-21 en
34-29.
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Helaas zag Gé dit niet en speelde 33. 34-29?
Gelukkig voor Gé zag Jeroen de combinatie ook niet
en speelde 32. … 14-20 33. 25x14 9x20. De combinatie is nog steeds mogelijk en kan nu zelfs worden genomen met twee schijven winst! Desondanks speelde
Gé 34. 48-42?? Ook Jeroen speelde volhardend verder met 34. … 3-9??? Nu zag Gé de combinatie eindelijk wel en combineerde winnend naar veld 11. Tijdens dit spelverloop kwamen
Kees Thijssen, Paul Oudshoorn en Theo Dijkstra regelmatig even bij het bord
kijken om het verloop te volgen.
Niet alleen Gé zag tijdens de zesde ronde een opgelegde kans over het hoofd. Sarah Rijgersberg speelde in de volgende stand met wit 62. 11-7? Hierna
wist tegenstander Henk Stoop die als 61e zet foutief
40-45 had gespeeld nog remise te realiseren. Direct
winnend is 62. 39-34 29x40 en 63. 43-39 (zwart
moet nu dam halen op veld 50) waarna wit de dam
afvangt door 64. 11-7 te spelen. Zwart speelt nu 64.
… 40-45 waarna wit dam haalt op veld 1. Na 65. … 45-50 vangt wit ook deze
dam door 66. 1-6 50x17 67. 6x44+.

Peter Frans Koops die overigens een zeer goed toernooi speelde behaalde met
zwart in de zesde ronde tegen de Fransman Henri Macaux de punten op snelle
en eenvoudige wijze binnen. In onderstaande stand speelde wit 16. 50-45?
daar waar ruilen met 16. 30-24 het beste lijkt. Na 16.
… 22-27 vond wit het welletjes en liet de punten aan
zwart. In de laatste ronde wist Peter Frans zijn partij
remise te houden tegen niemand minder dan Paul
Oudshoorn die bij het ingaan van de laatste ronde
met winst nog in de race was voor een plaats bij de
eerste drie. Paul eindigde samen met Erno Prosman
op een gedeelde 4e/5e plaats.
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Brion Koullen was tijdens de laatste ronde heel wat minder fortuinlijk toen hij
in het eindspel met zwart tegen de Italiaan Luca Salvato zojuist 44. … 13-19 had
gespeeld.

Wit vervolgde met 45. 38-33 waarop zwart met 45. …
30-35 antwoordde. Met 45. … 19-24 46. 33x22 11-17
47. 22x2 en 47. … 30-35 haalt zwart zeker als eerste
dam ten koste van twee schijven. Nu volgde 46.
33x22 35x33 47. 22-17 11x22 en werd 48. 27x38 geslagen.

Remise is nu het hoogst haalbare voor zwart die met
48. … 25-30 vervolgde. Hierop speelde wit uiteraard
49. 26-21 waarop zwart verdedigde met 49. … 30-35.
Hierop volgde 50. 21-17 20-25 51. 37-32 35-40 52. 1711 7-12 53. 11-6 40-45 54. 31-27 19-24 55. 32-28 2530 56. 28-23 30-35 57. 6-1 35-40 58. 1x18.

Er volgde 58. … 40-44 59. 28-22 45-50 en 60. 22-6.
Zwart kamt met de dreiging van de dubbele vang en
heeft dus met aanzienlijke beperkingen te maken.

Daarom werd 60. … 24-30 gespeeld waarop wit de
vangdreiging in stand hield met 61. 36-31. De Partij
verliep verder met 61. … 30-34 62. 31-26 34-39 en 63.
6-1.
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Zwart gaat er onterecht van uit dat de remisekust
nu wel veilig is door dam te halen op veld 49 en zal
dit direct lelijk bezuren! In deze stand biedt alleen
63. … 15-20 bij nauwkeurig spel van zwart kans op
een benauwde remise.
63. … 44-49? 64. 38-33!!! 39x19 65. 1-6 49x21 66.
26x17 50x11 67. 6x14 +.
In de laatste ronde liet Gé de eerste de beste kans op winst echter niet aan zich
voorbij gaan. In de volgende stand ziet tegenstander
Clemens Crucius met wit een venijnige maar toch niet
al te moeilijke slagzet over het hoofd en speelt na zeker vijf minuten bedenktijd 37. 36-31?
Hierdoor combineerde Gé naar dam via 37. … 14-20!
Er volgde toen 38. 25x12 21-26 39. 30x19 13x24 en
40. 12x21 16x47. Wit trachtte de schade nog te beperken met 41. 48-43 en 42. 28-23 maar dat mocht
allemaal niet meer baten. Zwart wist de witte schijven eenvoudig op te jagen
via 41. … 47-36 en 42. … 36-9. In bovenstaande stand trachtte wit zijn verdediging voor schijf 28 zolang mogelijk in stand te houden, waarbij uiteindelijk de
ruil met 28-23 en de zwarte terugslag 15x4 zou zijn gevolgd. Na deze ruil zou
wit ontegenzeggelijk een voordelige stand hebben gehad.
Cor van Dusseldorp speelde ook dit maal een degelijk toernooi. Bij het ingaan
van de laatste ronde stond Cor op de tweede plaats en zijn tegenstander
Andrei Kalmakov op de derde. Zoals gebruikelijk wist Cor een mooie flexibele
stand te realiseren vanuit de opening, waarbij hij het witte centrum van Andrei
dreigde te omsingelen. In de onderstaande stand speelt zwart 19. … 12-17.

In de partij richtte wit zich op de korte vleugel van
zwart. 20. 44-39 8-13 21. 50-44 2-8 22. 37-31 18-23
23. 31-26 13-18 24. 42-37.
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Hier moet zwart afbreken vanwege de dreiging 2822 en 37-31. Na 18-22 volgt direct 37-31 met dreiging van schijfwinst. Zwart moet in beide gevallen
aanzienlijke positionele concessies doen om schijfwinst te voorkomen. Hiermee zou wit direct beheersing over de strategische velden op zijn korte vleugel
in de schoot geworpen krijgen. 24. … 17-22 25.
28x17 21x12 26. 37-31 9-13 27. 32-27 4-9 28. 48-42
15-20 29. 42-37 5-10 30. 37-32 1-7.
Wit moet hier wel een bevrijdende ruil toepassen om
positioneel niet onder de voet te worden gelopen. 31.
27-21 16x27 32. 31x22 18x27 33. 32x21. Iets actiever
is de ruil 27-22, 32x21 en 31x22, zwart kan schijf 22
niet direct aanvallen. De gespeelde zet geeft ook aan
hoe voorzichtig wit hier speelt. In de onderstaande
stand legt zwart de korte vleugel van wit aan banden
door 23-29 te spelen.

33. … 23-29 34. 44-40 13-18 35. 36-31 7-11 36. 3127 11-16 37. 27-22.

Zwart ruilt in deze stand onterecht 16x27 om hierop
dam te halen op veld 49. Wit vangt de dam echter
eenvoudig af via 27-21 en 26-21 en behaalt hiermee
een winnende dam op veld 2. Wellicht vreesde zwart
de aanval op zijn lange vleugel na de ruil 18x27 21x32
en 40-34 45x34. Na de ruil 18x27 21x32 krijgt wit ontegenzeggelijk het heft in handen. 37. … 16x27 38.
22x15 27-32 39. 38x27 29x49 40. 27-21 49x16 41. 2621 16x34 42. 40x29 24x33 43. 15x2.
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Allereerst jaagt wit de schijf op veld 12 op om direct
hierop de schijf op veld 14 te winnen. Hierna richt wit
zich op de schijf die zich dan op veld 18 bevindt.
43. … 33-38 44. 2-8 12-18 45. 8-26 38-43 46. 26-37
43-48 47. 37x10 48-42 48. 10-4 18-23 49. 4-10 23-29
50. 10-28.

Het vooruitzicht 30-24 25x14 verliest nog sneller, dus
… 52. … 29-33 51. 28x44 42-15 52. 44-17 15-29 53.
17-26 29-38 54. 26-12 38-33 55. 45-40 33-42 56. 4034 42-33 57. 12-26.

Zwart geeft op, na zijn volgende zet op de lijn 47-15
volgt 26-17, 17-50 en 50-45.

Bij het Masterstoernooi ging de Poolse kampioen Mariusz Adamaszek in de
tweede ronde met wit onderuit tegen Jasper Lemmen in een klassieke Woldouby-stelling.

Wit vervolgde hier met 46. 34-29 23x34 47. 30x39 1823 48. 39-34?
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Hier had wit moeten vervolgen met 48. 27-22. Na 48.
… 12-18 volgt 49. 39-34 18x27 50. 34-30 13-18 51.
28-22 23-28 52. 32x12 27x7 53. 33-28 24-29 54. 3833 29x38 55. 37-32 38x27 56. 30-24 19x30 57. 35x24
=. Overigens vanuit de beginstand een variant die een
gemiddelde dammer als theoretische kennis zal moeten beheersen. Jasper kent zijn damklassiekers echter
wel en ging voor de volle winst!
48. … 13-18 49. 28-22 23-28! 50. 22x13 28x30 51.
25x34 19x8. Nevenstaande 6-om-7 stand was hierbij
ontstaan, na nog eens elf zetten te hebben gespeeld
gaf wit op.

Tijdens de derde ronde wist Frerik Andriessen de nodige indruk achter te laten
bij Jean-Marc Ndjofang die met zwart in de onderstaande stand de nodige tijd
had verbruikt.

De partij ging verder met: 41. 40-34 4-9 42. 34-30 1420? Hier was 21-26 wellicht de meest aangewezen
zet. 43. 43-38! Van deze zet gaat in de onderstaande
stand veel dreiging uit!

43. … 20-25? Zwart is zich echter niet bewust van de
dreiging! 44. 31-27!! 25x34 45. 28-22! 17x28 46. 32x3
en kan zwart kan door zijn tijdnood eenvoudigweg
niet naar veld 43 slaan vanwege 44-39.
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Zwart had als 43e zet beter 9-14 kunnen spelen. 46. …
21x41 47. 47x36 34-40 48. 38-32 40x49 49. 32-27
49x21 50. 3x26 18-23 51. 26-37 23-29 52. 37-10 2934 53. 10-4 13-18 54. 4x22 16-21 en remise gehouden
omdat zwart niet van dam afgehouden kan worden.
Niet voor niets dat op zondagavond Jean-Marc tijdens
het diner aan tafel met
Kees Thijsen, Paul Oudshoorn en Macodou n’Diaye
met opgestoken waarschuwende rechter vinger
aangaf: “Andriessen very dangerous player, Andriessen very dangerous player!” waarvan acte. Een reputatie als deze is in de damwereld blijkbaar snel een
feit.

Frerik Andriessen onderstreepte deze reputatie eerder op zondag met zwart
tegen Jasper Lemmen tijdens de 5e ronde. We pikken de partij op in het middenspel bij de 30e zet.

30. 34-30 20-25 31. 30-24 19x30 32. 40-35 30-34! 33.
29x40 18-23 34. 36-31 13-19 35. 38-32 19-24! 36. 4641?

Wit ziet de eenvoudige dreiging van doorbraak van
zwart geheel over het hoofd. 36. … 17-22! 37. 26x30
25x45 38. 42-38 45-50 39. 31-27 50-17 40. 35-30 1218 41. 30-24 3-9 42. 24-20 18-23 43. 37-31 23-29 44.
31-26 17-12 45. 38-33 29x33 46. 32x43 11-17 47. 4136 12-7 48. 43-38 7-1 49. 20-15 9-14 50. 49-43 1-7
51. 47-41 7-11 +.
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In de zesde ronde wist Jean-Marc Ndjofang met zwart een gewonnen stand te
realiseren tegen Erik van de Weerdhof met wit. In de onderstaande stand vervolgde wit met 24. 29-24 (serieuze alternatieven ontbreken eenvoudigweg) waarna zwart fluks naar dam
combineerde via 24. … 26-31 25. 27x26 18-22 26.
27x29 13-18 27. 24x22 17x50 28. 26x17 50x46!

Jasper Lemmen speelde met wit tegen Jeroen van
den Akker tijdens de laatste ronde. Jeroen speelde in
de volgende stand 53. … 23-28 beter is bijvoorbeeld
24-29 en 21-27.
Nu volgde 54. 43-38 28x30 55. 38x18 30-35 56. 18-13
35-40 57. 13-8 40-44 58. 8-3 17-22?

Aleksej Domchev gaf aan dat hier 58. 24-30 en 44-49
een snelle remise oplevert. Zwart heeft zijn voordelige stand bijzonder snel uit handen gegeven.
59. 26x28 24-29 60. 31-36 29-34 61. 3-14 34-39 62.
28-22 44-49 63. 22-17 49-16.

Remise is hier bijvoorbeeld 63. … 4-9 64. 14x3 49-32
en de schijf op 39 promoveert ook naar dam en wit
kan niet meer winnen. In de partij liep het allemaal
verkeerd af voor zwart waarbij de twee behaalde
zwarte dammen uiteindelijk werden afgevangen
door wit. Ook op dit niveau worden partijen beslist
door slimme manoeuvres en onverwachte valstrikken.
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Jasper won in het Mastertoernooi als enige speler drie van zijn zeven gespeelde
partijen. Hierdoor eindigde hij met negen punten op de eerste plaats. Hij won
van Erik van de Weerdhof, Mariusz Adamaszek en natuurlijk Jeroen van den
Akker. Met name was zijn overwinning in de laatste ronde tegen Jeroen verrassend. Aleksej Domchev werd tweede met negen punten en Jean-Marc Ndjofang
derde eveneens met negen wedstrijdpunten. Frerik eindigde op een zeer knappe vijfde plaats met zeven punten onder Kees Thijssen (acht punten) en boven
Jeroen van den Akker die eveneens met zeven wedstrijdpunten eindigde.
Andrej Kalmakov won het tweede Tavira Open op overtuigende wijze. Macodou n’Diaye eindigde op de tweede plaats, Cor van Dusseldorp eindigde door
zijn verlies in de laatste ronde op een knappe derde plaats. De meeste dammers verlieten de Portugese Algarve met een overwegend tevreden gevoel.
Volgend jaar zal het 3e Tavira Open wederom in oktober in Santa Luzia worden
gespeeld. Informatie over het Tavira Open is te vinden op de site
www.santaluzia.eu/tavira.
Eindstand Tavira Open 2010

1.
2.
3.
4.
5.
..
25.

Andrej Kalmakov
Macodou n’Diaye
Cor van dusseldorp
Erno Prosman
Paul Oudshoorn

Gm
GMI
GMI
MI
GMI
MI

Gé Berbee

W - Pt
7 - 12
7 - 11
7 - 10
7 - 10
7 - 10
7-7

Eindstand Tavira Masters 2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gm
Jasper Lemmen
MF
Aleksej Domchev
GMI
Jean-Marc Ndjofang GMI
Kees Thijssen
GMI
Frerik Andriessen
MF
Jeroen van den Akker GMI
Mariusz Adamaszek
MI
Erik van de Weerdhof

W - Pt
7-9
7-9
7-9
7-8
7-7
7-7
7-4
7-3
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Zomertoernooien 2010 (deel 2)
Op mijn vorige bijdrage aan het clubblad heb ik verschillende reacties gehad. Zo
vertelde Steven mij gisteren dat hij mijn stukje nuttig vond. Tenminste ik herinner mij dat hij dat zei, het was in ieder geval positief. Of de achterliggende reden was dat ik net van hem had gewonnen, wellicht. Misschien was het ook
wel omdat hij inmiddels weer aan zijn biertje was begonnen. Voor degenen die
het niet weten, met een biertje (of twee) op wordt Steven heel gezellig. Zelf
een Chinese maaltijd wordt aangenaam.
Maar goed, zo was er ook opbouwende kritiek. Tenminste, er werd gezegd dat
stukjes met minder diagrammen en meer tekst leuker zijn. Helaas hoor je een
dergelijke recensie alleen in het kader van de beoordeling van recenter werk,
en juist minder wanneer je dat betreffende stukje hebt geschreven. Niet dat je
mij hoort klagen, iedere positieve feedback stel ik zeer op prijs. Maar soms zou
het het leven zoveel fijner maken.
Dus hier zit ik dan. De analyses zijn al geschreven, maar wat zal de begeleidende tekst als onderwerp hebben. Wederkerende referenties aan Tavira, in welke
mate vergezeld van rijmelarij duidend op een verlicht acumen dan ook, kunnen
de toets mijner Muze natuurlijk niet volstaan. Inspiratie zal dan ook moeten
komen.
Natuurlijk, ben ik bekend met de uitdrukking 1% inspiratie en 99 transpiratie.
Probleem voor advocaten dezer stelling, is dat ik het daar dus niet mee eens
ben. Ook niet een klein beetje. Echte kunstenaars onderscheiden zich juist door
hun inspiratie. In dat kader is het wellicht interessant om even stil te staan bij
de kabinetsplannen om te bezuinigen op kunst. Uiteraard kan ik mij hier zeer in
vinden. Kunstenaars die het moeten hebben van transpiratie zullen nooit
grootse werken maken. Zij zullen slechts meer van hetzelfde maken, geholpen
door de wetenschap dat zij iedere maand weer gewoon salaris zullen ontvangen. Het belonen van de middelmaat dus, zonder motivatie om het echt goed
te doen. Daarnaast komt nog eens dat, zeker waar het gaat om de Hollandse
Calvinistische kunstenaars, weemoed en ellende een grotere inspiratiebron zijn
gebleken dan positieve emotie, die we juist relativeren. Ik vermoed dat het
herkennen van de aspecten van de zelfkant van de kunst, een evolutionaire
achtergrond heeft. Echter, gedragsbiologie heeft voor mij meer de associatie
met transpiratie, en weer niet met inspiratie. Wellicht voelt iemand zich geroepen dit punt wetenschappelijk te onderzoeken.
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Maar goed, ik dwaal af, uiteindelijk schrijf ik voor een dampubliek. Daarbij besef ik uiteraard terdege dat voor mijn Muze het publiek geen belang dient. In
die zin zal geen BTW verhoging invloed hebben om mijn bijdragen. En zo hoort
het ook. Hierop extrapolerend vraag ik mij meteen af, waarom dit intro geschreven wordt. Het past simpelweg niet in een weergave van het toernooi in
Den Haag, waar ik mijn eerste drie partijen van commentaar voorzien bijgedragen heb aan een eerdere editie van het blad dat u nu aan het lezen bent.
Aangekomen zijn we dus bij de vierde ronde. De eerste wedstrijd van de dubbelrondige dag. Zelf sta ik ambivalent tegenover het spelen van twee wedstrijden op één dag. In beginsel vind ik het prettig, het geeft een toernooi in de regel wat vaart. Wel vergt het spelen van twee wedstrijden op één dag het één
en ander van de condities waaronder gespeeld wordt. Zaken als reisafstand,
geplande rust tussen twee ronden, aanvangstijdstip, speeltempo en eettijden.
Meestal zijn die goed verzorgd, bijvoorbeeld tijdens het toernooi in Nijmegen,
waar ik altijd kan genieten van de gastvrijheid van Eric en Gera.
Voor degenen die vragen wat deze opmerking hier doet, ik maak in de regel
geen gebruik van faciliteiten zonder deze na afloop, dat dan weer wel, te voorzien, of beter gezegd, na te zien, van de benodigde complimenten. En aangezien ik deze in dit stukje van het clubblad heb weten te plaatsen, ontslaat het
mij van de verplichting om ook nog een bijdrage te schrijven aangaande het
toernooi in Nijmegen. Laat onverlet of ik dat al dan niet ga willen, de plicht is er
in ieder geval niet.
Maar goed, de omstandigheden waaronder in Den Haag gespeeld wordt, zijn
ook goed. Het is maar een ruim kwartiertje rijden en ik maak gebruik van mijn
eigen gastvrijheid, iets wat ook niet onderschat mag worden. Daarnaast was
het reisgezelschap ook erg uhm, tsja … laat ik maar zeggen dat ik mij onderweg
geen moment verveeld heb.
De beoordeling van dubbelrondige dagen is trouwens ook nog wel een beetje
afhankelijk van de tegenstanders en natuurlijk de uitslagen. Zo herinner ik mij
een wedstrijd tegen Anton Kosior in Nijmegen. Halverwege de partij kreeg ik
een remiseaanbod, omdat Anton krachten wilde sparen. Uiteraard had ik verschillende redenen om te weigeren, één daarvan was dat ik gewoon beter
stond, en iedereen weet hoe ik reageer als iemand met een nadelige stand remise aanbiedt. Maar goed, de winst kwam op tafel, ik moest alleen een 4 om 6
eindspel weten te winnen. Hierin had ik 1 schijf en drie dammen, en Anton 1
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dam en een stapeltje schijven. Na de tweede tijdnood, in Nijmegen krijg je dan
nog vijf minuten om de partij uit te spelen, at ik de meeste van Antons schijfjes
op, om met nog luttele seconden te gaan erachter te komen dat Anton kon afwikkelen naar remise. Iets wat ik ook nog aannam, terwijl hij nog maar zes seconden had en ik veertig. En dat terwijl hij zelf de tegenstander door de klok
zou jagen. Toen al wist ik nog niet hoe het moest. Welaan, na deze deceptie
speelde ik de tweede wedstrijd tegen Björn Winkel, inderdaad de grote broer
van. Geholpen door adrenaline, de pest in en nog wat zaken, liep ik in een heuse Coup Philippe. Met twee schijven achter bereikte ik nog wel een wonderlijke
remise, dat dan weer wel, maar die dag had ik dus niet twee partijen willen
spelen.
Deze dag was anders.
Cor van Dusseldorp – Maurits Meijer
1.32-28 19-23
2.28x19 14x23
3.37-32 10-14
4.41-37 14-19
5.46-41 5-10
6.32-28 23x32
7.37x28 10-14
8.35-30 18-23
9.30-25 23x32
10.38x27 12-18
11.41-37 7-12
12.43-38 1- 7
13.49-43 19-23
14.37-32 13-19
15.42-37 8-13

16.33-28 17-21
17.39-33 21-26
18.44-39 20-24
19.40-35 14-20
20.25x14 9x20
21.34-30 4- 9
22.50-44 11-17
23.27-22 18x27
24.31x11 6x17
25.36-31 17-21
26.31-27 12-18
27.30-25 7-12
28.25x14 9x20
29.44-40 20-25
30.40-34 12-17

31.34-30 25x34
32.39x30 3- 9
33.43-39 9-14
34.30-25 17-22
35.28x17 21x12
36.33-28 12-17
37.39-33 17-21
38.48-43 2- 8
39.28-22 23-29
40.43-39 18-23
41.33-28 15-20
42.45-40 8-12
43.39-33 12-18
44.40-34 29x40
45.35x44 24-30

46.25x34 20-24
47.44-39 14-20
48.47-41 20-25
49.41-36 24-30
50.33-29 26-31
51.37x17 19-24
52.28x 8 24x44
53.22x13 30x39
54. 8- 2 44-50
55.13- 9 39-44
56. 2-35 44-49
57. 9- 3 50x 6
58.38-33

De opening die op het bord kwam speel ik graag. Regelmatig ontglipt de tegenstander het vingerzetje 7… 10-14, waarna wit naar mijn idee al een klein voordeeltje heeft. Er ontstaan dan goede mogelijkheden voor of een drukstandje of
fijn klassiek. In deze partij werd het dus klassiek.
Inmiddels zijn we aangekomen bij de 16e zet van wit.
Belangrijk is om hier niet zelf het vingerzetje 16. 4742 te spelen. Niet alleen heeft wit na 2-8 een echt
opbouwprobleem, schijf 47 hoort in het klassiek niet
op 42 te staan, maar op 47. Misschien moet hij wel
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een keer naar links.
Ik speelde dus 16.33-28 (!) en kreeg meteen mijn beloning toen Maurits 17-21?
speelde. Uiteraard had alsnog 2-8 gemoeten. De uitval 27-22x22, die Maurits
vreesde, leek mij niet helemaal verantwoord. Op de volgende zet komt zwart
dan tot 17-22x22. Ik vind dat wit dan nog beter staat, maar het is spannend.
Een paar zetten later is duidelijk te zien, wat het
probleem van zwart is. 12-17 is verhinderd, terwijl
wit na 11-17 voordelig 27-22 kan spelen. Vooral dan
is het prettig dat schijf 47 nog twee kanten op kan,
en de Coup Royal hoeft niet gevreesd te worden.
Wel staat wit voor een belangrijke keuze. Agressief
spelen met het schema 47-42, 50-44 en 34-29. Het
sluiten van de velden 42 en 44 is van belang omdat
wit op termijn de ruil 33-29 (24x22) 27x29 wil hebben. Of je hem neemt is een
tweede, je wilt hem wel hebben. Een tweede plan is het klassieke plan, met 4035 en de bezetting van veld 30. Belangrijk daarin is dat wit niet meer op 40 gaat
staan. Immers, 14-20x20 komt een keer, en om controle te houden op de korte
vleugel wil wit geen 30-25 spelen en na 20-25 het liefst naar 30 kunnen slaan.
Misschien wil je na 20-25 alsnog 44-40 enz. spelen, maar die keuze wil je nu
natuurlijk nog niet maken.
In de partij koos ik voor het tweede plan, en wel om twee redenen. Ik denk dat
in de partij het witte voordeel in het klassiek groter is, en daarnaast is klassiek
natuurlijk vele malen moeilijker dan een drukstandje. Vandaar dus 19.40-35
O, voordat we het vergeten, uiteraard is er ook nog wel even gerekend dat de
vastloop-varianten in het voordeel van wit zijn.
We zijn weer een paar zetten verder, zie het diagram.
De witte klassieke stand is ideaal. Vijf tempi achter,
zwart mist de Olympiek, zwart heeft een klaverblaadje en staat statisch. De vraag is natuurlijk of dat laatste een pleonasme is, maar laten we dat maar even
terzijde. Tenslotte staat schijf 47 nog op 47, welk een
luxe.
Maar goed, er moet wel een plan worden gevonden.
Erg voor de hand liggend is de Ghestem doorstoot
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met 28-22. Maar ik vond het daarvoor nog te vroeg. Voor mijn gevoel heeft
zwart voldoende tegenkansen. Deze zitten vooral in het controleren van de
velden 25 en 29.
Vandaar dat ik besloot de Ghestem doorstoot uit te stellen en te spelen met de
korte vleugel. Het doel was om daarbij veld 25 onder controle te krijgen, om zo
de bewegingsruimte van zwart tot een minimum te beperken. 27.30-25 dus.
Het volgende belangrijke moment in beeld. Wit
moet nu kiezen tussen de Ghestem doorstoot en het
uitspelen van de stand. Nadeel van het laatste is dat
er meestal wel een of andere remiseafwikkeling in
zit. Het gaat te ver om deze allemaal te laten zien,
maar een leuke variant is de volgende:
39.43-39 8-12 40.45-40 12-17 41.40-34 17-22
42.28x17 21x12 43.33-28 24-29 44.39-33 29x40
45.35x44 15-20 46.47-41 20-24 47.44-40 23-29
48.41-36 18-23 49.27-22 12-17 50.22x11 16x7 51.36-31 7-11 52.31-27 11-17
53.40-35 29-34 54.27-22 17-21 55.35-30 24x35 56.33-29 26-31 57.29x20 31x33
58.28x30 35x15.
Liefhebbers mogen nagaan waarom deze zettenreeks plausibel is, uiteraard wil
ik separaat wel een keer een toelichting geven over welke problemen wit onderweg allemaal tegenkomt.
Vandaar dat ik vervolgde met 39.28-22, overigens niet voordat ik de varianten
netjes had uitgerekend.
In beeld het echec van zwart. Twee statische
blokken die nergens heen kunnen. Voor degenen die
hiervan een kopie willen maken, let wel op. Zonder
de schijven 47 en 18 is de stand gewonnen voor
zwart. Na 40-34 (29x40) 35x44 volgt dan namelijk
het altijd verrassende (24-30!) 25x34 (23-29) 33x15
(14-20) 15x24 (19x30).
In de partij was deze combinatie niet mogelijk, wel
gespot trouwens. Ik vervolgde dus met 44.40-34 29x40 45.35x44 en Maurits
besloot maar om met 45…24-30 een schijf te geven. De vastloopvarianten zijn
niet minder ongelukkig.
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De partijzet zette in ieder geval nog aan tot enig rekenwerk. Dit ging mij,
hoewel ik niet echt in tijdnood zat, niet echt goed af. Een zet later kwam toch
wel een grote fout, gelukkig zonder gevolgen:
Gewoon gewonnen is de variant 47.44-40 14-20
48.47-41 20-25 49.41-36 24-30 50.40-35 30x39
51.33x44 23-29 52.44-40.
Op basis van een korte berekening besloot ik echter
tot:
47.44-39 14-20 48.47-41 20-25 49.41-36 24-30
50.33-29
Uiteraard had ik berekend dat wit wint na 50...19-24 51.28x08 24x31 52.22x13
31x22 53.8-3 en zowel na 22-27 als na 30-35 is het feest. Maurits had echter
nog een andere noodcombinatie achter de hand: 50… 26-31 51.37x17 19-24
52.28x8 24x44 53.22x13 30x39 en de volgende diagramstand was ontstaan.
Toen ik nadacht over 48.47-41 had ik deze stand al
voor ogen en ik twijfelde er dan ook niet aan dat ik
zou winnen, wit staat simpelweg teveel schijven
voor. Wel was ik enigszins gepikeerd met het
vooruitzicht van een lang eindspel en nog een
tweede partij. Na enkele ogenblikken veranderde
deze gemoedstoestand echter geheel. Ik zag een
fraaie variant, die meteen zou winnen.
54.8-2! Belangrijk bij deze zet is dat zwart ook nog eens rekening moet houden
met de ‘combinatie’ die begint met 17-11. Maurits had dus simpelweg geen
keuze:
54… 44-50 55.13-9 39-44 56.2-35! 44-49 57.8-3! 50x6 58.38-33 en Maurits
besefde dat na 58… 6x50 59.32-28 beide zwarte dammer eraf gaan. Dit laatste,
met een verzwaarde dubbele oppositie als slot, gunde hij mij niet. Ik had
genoeg aan een berustende glimlach.
Na de overwinning op Maurits was het tijd voor de tweede ronde op dinsdag.
Tegenstander was Hans Jansen, een speler waar ik altijd een leuke strijd mee
uitvecht. Na acht onderlinge wedstrijden had Hans de kleinst mogelijke
voorsprong. Deze dag mocht ik de stand weer gelijk trekken.
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Overigens was ik wel blij met Hans als tegenstander. De meeste spelers zijn dat
niet omdat Hans juist een speler is waartegen je de hele wedstrijd scherp moet
zijn. Hij verzint altijd weer iets nieuws en speelt altijd op winst, ook al staat hij
minder. Hij zuigt je tijdens de wedstrijd dus helemaal leeg, en zeker voor een
tweede wedstrijd op één dag is dat niet fijn. Maar ik wist ook dat Hans het
moeilijk heeft om twee wedstrijden op één dag scherp te zijn, hij wil dan nog
wel eens een paar foutjes maken. Na een rustige opening besloot ik dan ook
om maar eens een echte winstpoging te wagen.
Onderstaand een beknopte analyse met behulp van Flits. De vele en fraaie
varianten die Hans en ik na de wedstrijd op het bord toverden krijg ik lang niet
allemaal meer boven tafel. Wellicht heeft dat te maken met de leeftijd …
Hans Jansen – Cor van Dusseldorp
1.32-28 19-23
2.28x19 14x23
3.34-30 18-22
4.31-27 22x31
5.36x27 12-18
6.41-36 7-12
7.46-41 13-19
8.30-25 19-24
9.25x14 10x19
10.40-34 5-10
11.34-29 23x34
12.39x30 18-23
13.45-40 10-14
14.40-34 1- 7

15.36-31 8-13
16.44-39 12-18
17.50-45 17-22
18.41-36 7-12
19.30-25 22-28
20.33x22 23-29
21.34x23 19x17
22.49-44 2- 8
23.37-32 13-19
24.39-33 18-23
25.43-39 17-21
26.31-26 12-17
27.48-43 8-13
28.47-41 13-18

29.41-37 9-13
30.33-28 4- 9
31.44-40 14-20
32.25x14 9x20
33.40-34 20-25
34.38-33 3- 9
35.43-38 9-14
36.45-40 14-20
37.37-31 17-22
38.28x17 21x12
39.33-28 24-29
40.27-22 18x27
41.31x22 12-17
42.42-37 20-24

43.39-33 16-21
44.22-18 13x22
45.35-30 24x44
46.33x13 22x31
47.36x 7 44-49
48.32-28 23x32
49. 7- 1 49-35
50.13- 9 32-37
51. 9- 4 37-41
52. 1- 7 35- 2
53. 7-18 41-47
54.18-27 47-36

Na een rustig openingetje was deze stand ontstaan.
Wit staat iets flexibeler. Daarom was ik ook niet
tevreden met een vervolg als 25… 17-21 26.31-26 913 enz. Ook eerst helemaal volbouwen zag ik niet zo
zitten. Wit brengt schijf 47 naar 28, waarmee hij alle
aanvallende aspiraties van zwart in de kiem smoort.
Met mijn laatste drie zetten had ik echter bewust
een beweging naar links gemaakt, het voorzag in het
volgende plan. 25… 17-21 26.31-26 12-17!
De idee is dat zwart al zijn troepen op de lange vleugel mobiliseert om aan die
kant van het bord het initiatief te pakken. Gelijktijdig blokkeert hij het witte
spel aan de andere vleugel, waarbij hij er wel voor moet zorgen dat de korte
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vleugel niet wordt opgeblazen. Tijdens de opbouwfase verstoort zwart met een
paar kleine zetjes de witte opbouw.
Belangrijk detail was overigens dat ik nog over behoorlijk wat tijd beschikte, ik
neem aan ruim een uur, zodat dit avontuur ook daadwerkelijk doorgerekend
kon worden.
Een paar zetten later was de stand hiernaast
ontstaan. Zwart controleert inmiddels de linkerkant
van het bord.
Het beste doet wit nu: 34.34-30 25x34 35.39x30
waarna zwart naar remise afwikkelt met 17-22
36.28x17 11x31 37.36x27 15-20 38.26x17 20-25
39.38-33 25x34 40.42-38 3-8 41.33-28 24-30
42.35x24 19x30 43.28x19 13x24.
Een winstpoging kan zwart zich echter niet permitteren:
35...24-29 36.37-31 3-9 37.45-40 17-22 (of ook 37...18-22 38.27x18 13x33
39.30-24 29x20 40.38x18) 38.26x17 22x33 39.27-22 18x27 40.31x22 en wit gaat
een zonnige toekomst tegemoet.
Gelukkig speelt Hans altijd op winst. Dit betekende dat hij afzag van deze
manoeuvre en vervolgde met 34.38-33, nog niet echt fout, maar wit komt nu
wel langzaam maar zeker minder te staan.
We zijn een hele zet verder. Nog steeds kan wit
remise maken, hoewel de eindspellen niet meer
helemaal gelijkwaardig zijn.
Bijvoorbeeld: 35.34-30 25x34 36.39x30 23-29 37.4339 (verplicht) 29x47 38.28-22 17x28 39.32x3 21x41
40.30x8 41-46 41.3-25 47-33 42.39x28 46x2 met een
voordelig eindspel voor zwart.
Of: 35.28-22 17x28 36.33x22 9-14
(Een ander idee is 36...11-17 37.22x11 6x17. Meestal faalt dit op de
standaardmanoeuvre 38.42-38 9-14 39.27-22 17x28 40.26x17, maar in dit geval
voorziet 14-20 nog net in remise voor zwart. Alle witte afwikkelingen leveren
niets op) 37.26x17 16-21 38.27x7 18x49 en omdat damhalen verhinderd is
moet eerst 39.17-12 met remise.
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Hans ontweek nogmaals de remise met 35.43-38. Nog steeds heeft wit alles
onder controle, maar hij komt geen stap dichterbij de gewenste winst,
integendeel.
Weer zijn we een zetje verder. Nog steeds heeft wit
de remise in handen: 36.28-22 17x28 37.26x17
(maar nu niet 37.33x22 23-28 38.32x12 21x43
39.39x48 11-17 40.12x21 16x18 met winst voor
zwart)
37...11x31 38.36x27 6-11 39.33x22 23-28
(en niet 39...14-20 40.35-30 24x35 41.27-21 18x27
42.21-17 11x22 43.32x21 16x27 44.45-40 35x33
45.38x9 met een gevaarlijk eindspel)
40.32x12 24-29 41.34x23 19x8 en wederom is de remise een feit.
En wederom ontweek Hans deze varianten. Als consessie deed hij maar de
positioneel lelijkste zet, 36.45-40, maar het verpest nog niets.
Weer een zet verder, en weer kan wit de stand
openbreken. Het variantencomplex wordt nu wel
een doolhof, de kansen zijn wisselend, maar de
waarde van de stand blijft remise, men zie:
37.28-22 17x28 38.26x17 (en weer niet 38.33x22 2328 39.32x12 21x43 40.39x48 11-17 41.12x21 16x18)
38...11x31 39.36x27 24-29 (Op 39...6-11 volgt
40.33x22 24-30 41.35x24 19x30 42.37-31 en zwart komt niet verder)
40.33x22 en nu of:
40...20-24 41.39-33 (Na 41.22-17 23-28 42.32x12 16-21 43.34x14 21x45 met
remise)
41...6-11 42.37-31 (Na 42.33-28 meteen 29-33 43.38x20 15x24 44.42-38 16-21
45.27x7 18x27 46.32x21 23x43 met remise)
42...24-30 43.33x24 30x39 44.42-37 19x30 45.35x24 11-17 46.22x11 16x7 met
een gelijkwaardige stand
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of : 40...29-33 41.38x29 6-11 (Na 41...19-24 heeft wit de combinatie 42.27-21
16x47 43.39-33 18x27 44.29x9 47x29 45.34x23)
42.29-24 (Want na 42.42-38 25-30 43.34x14 23x43 44.14x12 43-48 heeft wit
een groot probleem en ook 42.37-31 25-30 43.34x14 23x45 44.14x12 11-17
45.12x21 45-50 is niet helemaal fijn)
42...20x29 43.42-38 en wit staat wellicht iets beter, maar niet meer dan dat.
Wederom besloot Hans om de stand niet open te breken. Het gevolg is dat juist
ik de stand met voordeel open kon breken. Uiteraard doe ik dat wel. Je moet
tenslotte de realiteit niet uit het oog verliezen, bovendien, voordeel is
voordeel. 37.37-31 17-22 38.28x17 21x12.
Na de vereenvoudiging heeft wit behoorlijk last van
zijn manke korte vleugel. Het beste speelt wit in
deze stand
39.42-37.
Na 39...24-30 40.35x24 20x29 41.33x24 19x30 heeft
hij in 42.27-22 18x27 43.31x22 30-35 44.34-29
35x31 45.29x9 een nipte verdediging.
Na 39…12-17 40.27-21 16x27 41.32x12 18x7 en nu bijvoorbeeld 42.26-21 11-16
43.21-17 7-12 44.17x8 13x2 45.38-32 6-11 46.33-28 16-21 47.39-33 21-26 is zijn
vleugeltje nog steeds mank, maar heeft hij nog wel initiatief op zijn lange
vleugel. Vermoedelijk zal dat ook wel voldoende zijn voor een remise.
Of Hans hier ook nog op winst speelde, ik weet het niet, hij speelde in ieder
geval 39.33-28
Inmiddels heeft wit geen remise alternatieven meer.
De opties zijn nu verliezen of doorspelen.
Zo volgt op 40.39-33 12-17 41.33x24 19x39 42.28x8
18-22 43.27x18 17-21 44.26x17 11x2 45.31-27 25-30
46.35x24 20x29. Na afloop van de partij kreeg ik de
indruk dat Hans deze variant over het hoofd had
gezien.
Daarnaast dreigt zwart, bijvoorbeeld 40.42-37 29-33 41.38x29 25-30 42.34x14
23x43 43.14x23 18x29.
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Restte Hans dus niets anders dan 40.27-22 18x27
41.31x22
Na een paar logische zwarte en verplichte witte
zetten, liefhebbers kunnen dit nagaan, kwam
bijgaande stand op het bord. Zwart dreigt nu met
44…25-30 45.34x25 21-27 46.32x12 23x43 47.22-18
13x22 48.12-8 29x38 met een zeer kansrijk afspel.
Hans vond echter nog een afwikkeling, waarin het
lijkt of wit nog een veilige remise kan halen 44.22-18 13x22 45.35-30 24x44
46.33x13 22x31 47.36x7
En de volgende stand was ontstaan:
Ondanks dat wit een schijf achter staat, lijkt hij in
veilige haven. Het komt namelijk altijd op twee
dammen, want 47…6-11 48.7x16 44-50 (44-49??) is
volstrekt remise.
Maar met 47…44-49! stelde ik Hans toch nog voor
een probleem. Na de enige zet die niet meteen
verliest 48.32-28 23x32 staat wit niet alleen twee
schijven achter, zwart gaat ook naar een tweede dam toe.
Het eindspel vergt nog nog zeker wat techniek van zwart, vooral de zetten
49...49-35, 52...35-2 en het damhalen op 47, en dus niet op de middellijn zijn
belangrijk. Met zijn laatste zet maakte Hans nog een blunder, die het eindspel
verkort, maar ik twijfelde toen niet, en nu ook niet, dat zwart het eindspel zou
winnen.
Het schema is: schijf 34 winnen, schijf 6 naar 16 brengen, en een dam naar veld
6. Vervolgens kunnen de schijven op 15 en 25 oprukken naar dam. Het kost tijd,
maar goed, die had ik inmiddels wel.
Voor degenen die het eindspel nog wat verder willen uitpluizen, de
belangrijkste verdediging heeft wit als hij met de dam op 4 naar 27 en dan naar
21 gaat. Schijf 17 komt dan los op het bord te staan, en hoewel wit geen
directe dreiging heeft, bemoeilijkt dat de winstgang wel.
Na afloop van deze dag was ik dus zeer tevreden. Niet alleen had ik twee keer
gewonnen, altijd goed, maar bovendien was ik door mijn overwinning op Hans,
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die in zo’n toernooi echt telt, weer helemaal aangesloten bij de top.
Daarnaast was ik ook nogal content dat ik maar liefst vier dammen tegen had
gehad, en toch vier punten had gehaald. Altijd leuk voor de curiositeit.
Alexander Baljakin – Cor van Dusseldorp
1.34-29 19-23
2.40-34 14-19
3.45-40 10-14
4.50-45 5-10
5.29-24 20x29
6.33x24 19x30
7.34x25 17-22
8.39-33 11-17
9.44-39 6-11
10.32-28 23x32
11.37x28 16-21
12.31-26 21-27
13.36-31 27x36
14.26-21 17x26
15.28x 6 15-20
16.41-37 13-19
17.46-41 8-13
18.39-34 20-24
19.34-30 18-23
20.43-39 13-18
21.49-43 23-29
22.37-32 12-17
23.32-28 18-22
24.41-37 9-13
25.39-34 2- 8

26.34x23 17-21
27.28x17 19x39
28.43x34 21x12
29.30x19 14x23
30.34-29 23x34
31.40x29 12-18
32.35-30 10-14
33.38-33 18-22
34.30-24 7-12
35.42-38 12-18
36.45-40 8-12
37.48-42 13-19
38.24x13 18x 9
39.29-23 9-13
40.33-29 12-17
41.40-34 17-21
42.29-24 3- 9
43.25-20 14x25
44.23-19 13-18
45.19-13 22-27
46.13x31 36x27
47.34-29 9-14
48.29-23 14-20
49.24x15 25-30
50.23-18 30-34

51.18-12 34-40
52.12- 7 1x12
53. 6- 1 40-45
54. 1x36 45-50
55.38-32 50- 6
56.42-38 6-39
57.36-31 39-34
58.38-33 34-12
59.33-28 12-34
60.31-36 34-40
61.37-31 26x37
62.32x41 40-34
63.41-37 34- 7
64.36-22 7-34
65.37-32 21-26
66.22-11 34-18
67.11- 2 26-31
68. 2-24 18-34
69.24-42 34-43
70.42x26 43x16
71.26-42 16- 2
72.42-20 2-30
73.20-25 30- 2
74.25-20 2-30
75.20-25 30- 2

76.28-23 2- 7
77.23-19 7-11
78.25-20 11-39
79.20-25 39-11
80.47-41 11-44
81.41-36 44-11
82.36-31 11-16
83.31-26 16-49
84.25- 3 49-16
85. 3-20 16-49
86.20-25 49-16
87.25- 3 16- 7
88. 3-17 7-16
89.17-22 16- 7
90.22-27 7-40
91.27-36 40-49
92.36-22 49-16
93.22-44 16-49
94.44-35 4- 9
95.15-10 9-14
96.10- 5 14x23
97. 5x28 49-38

Al geruime tijd zit ik mij af te vragen wat ik over deze partij kan schrijven.
Baljakin speelt de opening zoals hij de afgelopen tijd heeft gespeeld. Gewoon
de beste zetten spelen en dan komen de overwinningen vanzelf. Zie ook het
damspel van dit voorjaar. Zelf houd ik niet zo van die technische partijen,
vandaar dat ik dan maar een twee om twee toeliet. Alexander staat erom
bekend dat hij graag speelt met een vijandige schijf op 36. Arjan van Leeuwen
heeft eens gezegd tegen Baljakin nooit meer een schijf op 36 neer te zetten,
ook niet als het goed is. Uiteraard ben ik eigenwijzer en speel het toch, de
stand is immers goed voor mij. Een paar zetten later voel ik toch wat druk en
besluit de knuppel in het hoenderhok te gooien. Na een Ghestem ontstaan een
complexe stand. Maar echt doorspelen doe ik dan ook weer niet, de eerste
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afbraakmogelijkheid neem ik. Juist dan ontstaat het technische spelletje waar
Alexander zo goed in is. Zonder dat ik echt slechte zetten doe kom ik steeds
verder onder druk te staan. Een vlucht in het eindspel lijkt nog aardig, maar ook
daar heeft Alexander een antwoord op. In een verloren stand speel ik nog maar
een paar zetjes, even wennen aan de nederlaag. Maar dan raakt ook Alexander
het spoor bijster. Hij wil het eindspel vereenvoudigen, maar laat zo toe dat ik
naar een vier om twee eindspel kan afwikkelen. Ik heb juist getaxeerd dat deze
stand remise is. In het restant van de partij worden nog veel fouten gemaakt,
wat dat betreft is de database onverbiddelijk. Met de guillotine op vallen lopen
de spanningen op, maar daarover verderop meer …
Hier de eerste belangrijke beslissing. Ik heb wat last
om mijn lange vleugel actief te krijgen, en na 1823x23 volgt natuurlijk 31-27x27, met een goede
stand voor wit.
Vandaar dat de partijvariant op het bord kwam:
11… 16-21 12.31-26 21-27 13.36-31 27x36 14.26-21
17x26 15.28x6.
Op zich vind ik dergelijk spelbeelden vaak prettiger voor zwart (schijf 6 is
zwakker dan 36), maar Baljakin is een expert…
Tegen sommige spelers doe je gewoon 10-15 of 3-8
(2-8 is verhinderd), maar tegen Baljakin voel je druk
tegen je lange vleugel. Of het terecht is, ik laat het
even in het midden.
In ieder geval was ik, eigenlijk op de vorige zet al, op
zoek gegaan naar een alternatief. Deze had ik
gevonden in de zet: 21… 23-29 Deze zet zet de stand
op scherp. Aan zowel 39-34 als 40-34 heeft wit
helemaal niets, vooropgesteld dat hij wil winnen.
Vandaar dat de stand gesloten wordt, maar wit
moet dan wel oppassen dat hij niet helemaal
platgedrukt wordt. Zijn compacte stand heeft weinig
bewegingsvrijheid.
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De stand is zo’n beetje uitgespeeld. Wit kan zich niet permitteren om de
komende ruil te ontwijken, zwart heeft er een beetje naartoe gewerkt.
Omdat ik in de partij toch wat vreemd sla, wellicht is 29… 13x24 beter, komt
wit na de afwikkeling beter te staan. Door optimaal te blijven spelen, en omdat
ik dat kennelijk niet doe, krijft Baljakin groot voordeel.
Zijn schijven staan actiever en centraler opgesteld.
Wit is aan zet en moet verder. Het nu volgende offer
heb ik al eens eerder gehad tegen Bruno Fopa in het
Bijlmertoernooi 2007, ook deze partij werd remise.
Ik weet niet meer of ik dit offer heb zien aankomen,
maar geen betere variant wist, of dat ik erdoor
verrast werd.
In ieder geval volgde 43.25-20! 14x25 44.23-19 1318 45.19-13 22-27 46.13x31 36x27.
De zwarte stand is nogal uiteengeslagen, maar ik had een eindspel op het oog.
Dit eindspel zag ik wel een beetje aankomen na het
vorige diagram. Wat ik, in eerste instantie dan, had
gemist was de voorzetting van wit. Het veranderd
een eenvoudig remiseeindspel in een winnend
eindspel. Maar goed, echte alternatieven had ik niet
meer, dus bracht ik in tijdnood toch deze variant
maar op het bord. Alexander had geen moeite om
deze te vinden.
52.12-7 1x12 53.6-1 40-45 54.1x36 45-50
Na deze afwikkeling doet Alexander het in eerste
instantie goed.
In deze stand wint wit het makkelijkst door 47-41-36
en dan 31-27. Zwart heeft dan volkomen geen
tegenspel, en ik was al van plan om op dat moment
op te geven.
Hier raakte Alexander echter de weg kwijt en begon
ik weer wat hoop te krijgen op een puntje. Alexander stuurde aan op de afruil
van schijf 26 om zo de weg vrij te maken voor zijn, inmiddels daar geplaatste,
schijf op 28.
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Inmiddels was ik weer wat in mijn element
gekomen. De zwarte dam heeft een mooie lijn, en
de schijf op 31 is een echt handenbindertje
geworden. Zie bijvoorbeeld de volgende variant:
69.28-22 34-43 70.32-28 31-37 71.22-18 43-49
72.28-22 4-9 73.24-2 9-14 74.2-35 14-20 75.15x24
49-38 76.24-19 38-29 77.19-14 29x7 78.14-9 7-29
met remise.
Het beste is overigens 69.24-38, waarna wit nog
kansen heeft, maar duidelijk is het allang niet meer.
Vandaar dat Alexander besloot om nog maar een paar schijven af te ruilen:
69.24-42 34-43! 70.42x26 43x16
De uitroeptekens achter de zwarte zetten staan
er niet voor niets. Hoewel de stand volkomen
gewonnen lijkt, taxeerde ik deze op remise. Dit
zit hem in vier dingen.
1. Zwart dreigt de witte schijf op 28 naar 19
te jagen, en vervolgens de dam op de lijn
16-49 te houden. Zowel na 19-14 als 1913 kan zwart de schijf opeten.
2. Zwart kan met 16-2 en vervolgens 4-9-14! aansturen op de afruil van
schijf 15. Aangezien schijf 28 los staat, kan wit die schijf niet aanvallen.
Dit betekent dat de witte dam de lijn 3-25 moet bewaken.
3. De schijf van 28 kan nu niet naar het veilige veld 22, omdat hij dan
opgegeten wordt.
4. Het opspelen van schijf 47 verandert niets aan bovenstaande, omdat
zwart toch de lijn 16-49 controleert.
Inderdaad is TRUUS het helemaal eens met deze beweringen. De diagramstand
is volgens de database inderdaad remise. Overigens tot verbazing van vele
toeschouwers, waaronder ook topspelers.
In het vervolg maken beide spelers echter nogal wat fouten. De database geeft
nog wel eens aan dat de remise verspeeld wordt, en vervolgens de winst. Een
ieder die hierin geïnteresseerd is, raad ik aan TRUUS te kopen en de stand in te
voeren. Dat spelers hierin fouten maken is onvermijdelijk. De stand is namelijk
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erg gecompliceerd, zeker omdat Alexander nog een aantal tactische wendingen
bedacht, waardoor hij toch steeds een stukje verder kwam.
Echter, de tijd raakte ook steeds meer op. En, zoals ik ook al in het vorige
clubblad had gezegd, wordt er in Den Haag gespeeld met de guillotine. Dit
betekent dat, na de standaard 50 zetten in 2 uur, de spelers nog 1 uur hebben
om de partij uit te maken. Als de vlag valt heb je verloren.
Gelukkig was ik zo verstandig geweest om een tijdsvoorsprong op te bouwen,
zodat die druk vooral bij Alexander lag. Het betekende echter ook dat, toen wij
beiden nog minder dan vijf munten bedenktijd hadden, we de notatie lieten
voor wat hij was. Omdat Alexander om een gegeven moment geen plan meer
had, en ook geen tijd om iets te verzinnen, werd er wat heen en weer
geschoven. Op een gegeven moment was ik ervan overtuigd dat we drie keer
dezelfde stand op het bord hadden, en claimde dus de remise. Alexander gaf
echter niet toe, en wees mij erop dat ik dat niet met mijn notatie kon
aantonen. – Overigens heeft Alexander iets soortgelijks meegemaakt met het
WK rapid tegen Alexei Tsjizjov. Het staat me bij dat het hem de wereldtitel
kostte -. Omdat ook de arbiters niet hadden meegeschreven kon ik op een
gegeven moment niet anders meer dan toch weer achter het bord plaats te
nemen – ik was inmiddels al opgestaan, om huiswaarts te keren -.
Alexander besloot op dat moment dat het tijd was voor zijn laatste kans en
bracht een forcerende variant op het bord, in de hoop dat ik, onder invloed van
de adrenaline, toch nog een foutje zou maken. Gelukkig hield ik het hoofd koel
en wikkelde af naar een drie om één.
Aangezien ik geen zin had om die door te spelen met nog anderhalve minuut
op de klok – Alexander had nog een kleine 40 seconden – bood ik remise aan,
met de mededeling dat, wanneer Alexander dit aanbod niet zou nemen, ik hem
simpelweg door de klok zou drukken.
Na ampele overwegingen accepteerde Alexander dit aanbod, zodat ik een punt
rijker richting huis konden. Daags na de wedstrijd spraken Alexander en ik,
samen met de arbiters nog even na over deze wedstrijd. Goed voor de
verwerking en de onderlinge verstandhouding, zeker als je een wedstrijd hebt
gespeeld, waarin de grenzen nadrukkelijk zijn opgezocht.
Al met al betekende dit dat ik met 10 uit 6 een mooie plaats innam op de
ranglijst. De komende dagen zou blijken of ik dit kon volhouden.
Cor van Dusseldorp
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Analyse 'Beste partij van de zomer'
In opdracht van Rik Keurentjes
Het was lastig een beste partij te kiezen. Zeker als het gaat om je eigen partijen.
Bijna altijd wordt er een winstpartij gekozen als iemand wordt gevraagd om zijn
beste partij te laten zien. Zo ook in dit geval. Een goed alternatief was natuurlijk
mijn partij tegen Pieter Steijlen tijdens Young Masters, maar die is al in zo veel
kranten behandeld dat ik dat onnodig achtte. Ook mijn partij tegen Rik Verboon
op het NK Junioren in Westerhaar vond ik een goede partij, deze eindigde door
een blunder van mij ook in remise, maar de partij mocht er wezen. En zo
waren er wel meer mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld tegen Ritchie Wijnker in DNC Open. Nu ik dit schrijf vraag ik me zelfs af of ik niet ook eigenlijk
uiteindelijk voor die partij had gekozen, maar bij vergissing toch deze heb
gebruikt. Ik begin het zelfs sterk te geloven. Eerlijkheid gebied me te zeggen
dat ik vind dat ik deze zomer enorm veel goede en sterke partijen heb gespeeld. Zo ook deze, een partij tegen Albert Kovalevskij, op het EK Junioren in
Polen. We hadden al 2 keer eerder gespeeld, waarbij ik de eerste partij op dramatische wijze verloor. De tweede partij won ik heel moeizaam. Daarom was ik
ook heel tevreden dat ik hem nu zo snoeihard veegde. En ik heb samen met
Gerrie zijn zusje gesandwiched in Hoogeveen. Eat that, bitch!
1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 13-18 4.39-33 9-13 5.44-39 19-23 6.28x19
14x23 7.35-30 20-25 zwart neemt de handschoen op. In eerste instantie had ik
verwacht dat hij er niet op in zou gaan, gezien zijn terughoudende spel in onze
voorgaande treffen. Ik kreeg de indruk dat zijn trainer Boezjinski hem had geleerd het zo te spelen, en dat hij nu twijfelde naar zijn trainer te moeten luisteren of toch de veiligere paden te bewandelen.
8.30-24 3-9 9.31-27 10-14 dus toch maar niet. Hij zag een gecompliceerd spelbeeld naar alle waarschijnlijkheid niet zitten en laat de ruil toe, die volgens de
boekjes enorm voordeel geeft. Toch blijft het altijd een lastige keuze om hem
wel of niet te nemen. Zoals gezegd heb je voordeel volgens de boekjes, maar
de scheve zwarte stand trekt zo weer bij, en wit heeft niet echt een duidelijke
richting waar te zoeken. Tel daar de enorme tempi voorsprong van zwart (6,
met een potentiële extra 2 in 27) bij op en het is onduidelijk wie er nou écht
beter staat. 10.24-19 13x24 11.29x20 15x24 12.34-29 23x34
13.39x10 5x14 14.41-37 8-13 15.46-41 2-8 16.50-44 18-22 17.27x18 13x22
18.44- 39 16-21 19.40-34 21-27?? Een vreselijke zet. Deze schijf had de andere
kant uit gemoeten, of daar moeten blijven staan. De zwarte stand wordt zo
vreselijk vast gelegd. Met een veel te volle vleugel achter de manke flankaan-
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val en een zwakke lange vleugel heeft zwart misschien al zijn doodsvonnis getekend. 20.37-31! Legt de korte vleugel vast en verhindert de komende paar
zetten lang de zet 12-18, wat zwart dwingt zetten af te leveren aan zijn lange
vleugel en daarmee deze te verzwakken. 8-13 21.45-40 13-19 22.41-37 19-23
23.40-35 14-19 24.31-26 12-18 25.37-31 9-13 26.33-29 een andere mogelijkheid was 26.34-30 25x34 27.39x30 4-9 28.49-44 andere zetten dan met 49
zijn verhinderd of sluiten niet aan bij het witte plan 9-14 29.44-39 7-12
30.39-34 14-20 en nu is 31.30-25 verhinderd wegens 19-24 32.25x14 27-32
33.38x27 23-29 34.34x23 18x49 35.27x16 13-19! 36.14x23 6-11! 37.16x7 1x12
en door de gunstige plaatsing van de lijn kan wit niet winnen, ondanks 4! stukken voorsprong. Wit moet dus vervolgen met 31.33-29 20-25 32.43-39 23-28
33.30-24 19x30 34.35x24 waarna zijn eigen korte vleugel vaststaat, en het
een botsing van de standen gaat worden met spannend spel.
Gezien het overduidelijke optische voordeel van de witte stand wil de witspeler dit voorkomen. Ook wordt na 26.33-29 een schijf van de lijn 47-33 ontwikkeld, iets wat goed in de lijn ligt van het spel tegen de achtergebleven zwarte
schijven. 19-24 27.29x20 25x14 28.38-33 7-12 29.42-38 1-7(?) Lijkt een normale opbouwzet maar maakt het in de partij gespeelde plan van wit mogelijk
30.47-42 4-10 31.42-37 10-15 32.34-29! Het normaal doorspelen is natuurlijk
ook mogelijk, maar dit is duidelijk en levert groot voordeel op. Zwart kan nu
nooit 18-23 spelen wegens 37-32 en na opvangen 33-28 23x34 33.39x30 15-20
34.30-25 20-24 35.37-32!! Zwart moet een rot tempo maken, opvangen is immers verboden 14-19 36.32x21 22-28 37.33x22 18x16 38.49-44 12-18 39.43-39
7-12 39.17-21 zou ook niet helpen, het activeert de vleugel weliswaar maar na
49.26x17 11x22 41.38-33 19-23 42.35-30 24x35 43.25-20 23-29 44.33x24 2319 45.24x13 18x9 46.31-27 22x31 47.36x27 hoeft er
ook geen twijfel over de uitslag te zijn. 40.35-30
24x35 41.25-20 19-24 42.20x29 13-19 43.38-32 18-22
44.39-34 12-18 45.32-27 18-23 46.29x18 22x13 47.3429!! Een mooi einde zou je zeggen. Helaas speelde
zwart nog een aantal onnodige zetten door alvorens
te capituleren 19-23 48.29x9 17-22 49.27x18 16-21
50.26x17 11x4 51.31-27 4-9 52.27-22 en zwart hees
de vlag..
Een mooi einde
Frerik Andriessen
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