Verslag van de damwedstrijd 0-20-Hijken DTC op zaterdag 10 december gehouden in het Gocentrum in
Amstelveen.
In de aanloop naar deze wedstrijd maakten wij van Hijken toch wel enige zorgen door de afwezigheid
van Roel Boomstra die zijn match voor de wereldtitel moest spelen en verder waren Alexei Domchev en
Wouter Sipma niet van de partij.
Ook stelden we ons een 020 voor in de sterkste opstelling, zodat wij van onze
kant niet door onderschatting een eventuele verlenging van de landstitel voor Hijken op het spel wilden
zetten.
Achteraf viel dat natuurlijk ontzettend mee toen er een 4-16 overwinning op het scorebord prijkte.
Maar 020 met zijn zieke voorzitter heeft wel wat anders aan zijn hoofd en komt gewoon voor een fijne
dag dammen en een goede partij en de rest is meegenomen.
Laten we kort op alle partijen een blik werpen.

In het eerste diagram speelt Bert Bakker met wit tegen Wouter Wolf het is de stand na 25...20-24
Te overwegen viel 26. 27-21 en ik heb al wat tegen een computergramma gespeeld om tot een oordeel over
die zet te komen.maar in verband met de veiligheid is de tekstzet begrijpelijk. ; 26...44-39
vervolg 17-21 27 .26x17 12x21 met zijn volgende zet 28.31-26 lijkt hij toch flink de fout in te gaan en staat
hij zo goed als verloren ;24-29 29 26x17 11x31 30.36x27 29-34 31 40x18 13x31.
Ik ben benieuwd hoe zwart na 28.39-33 of 28 38-33 kansen had gecreeerd.Ook ik kon ,vorig jaar pas naar
een grove fout toch nog snel winnen.
Op bord 2 speelde Jan Mente Drentmet wit tegen Frank Pasman. zie diagram
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Deze stand ontstond na 29.9-14
Ook hier is objectief niet veel aan de hand maar met 30.28-23 en een zoals Piet Roozenburg placht te
zeggen: ze zoeken het maar uit,zette Wit Zwart aan het denken en dat beviel Frank maar niks.
De angel uit de stand halen ging misschien met 25-30 31.45-40 11-17 32.31-26 21-27 33.32x21 16x27 34
37-32 en 13-19 enz
Bij andere zetten moet er flink gerekend worden dus volgende 30...14-19 31. 23x14 20x9 32 29x20
15x24(ook dat nog) De rest is geschiedenis ;Zwart werd door een kudde olifanten platgewalst!

Op bord 3 speelde Ivan Trovimof met zwart tegen Jeanmarc Ndyofang uiteindelijk een gelijkwaardige
remise .Als ik toch een momentopname moet geven dan doe ik dat het liefst na een paar zetten in de

opening ; zie diagram
Wit heeft net 12. 46-41 gespeeld Zwart antwoordde met 9-13 . Op 1-7 inplaats van 9-13 kan bijvoorbeeld
volgen 13.31-27 22x31 14.36x27 17-22 15.28x17 11x31 16.41-36 12-17 17.36x27 17-22
18.47-41 22x31 19.41-36 8-12 20.36x27 3-8 21.33-28 5-10 (met zowel na 37-31x31 12-17 verhindert 3126,als na
37-31x41 7-11 verhindert 42-37 ,de zet die12-17 had moeten verhinderen, door de Coupe Royal met
15-20,14-20 ,18-23,8-13,en 11x35 , strijd)Bij goed spel van wit moet zwart oppassen de controle over het
spel kwijt te raken. zodat ik mij kan voorstellen dat zwart dit in de partij niet wil spelen,toch blijven we
verder zoeken naar spel voor zwart.
Op bord 4 speelde Jacob Okken tegen eindspelkenner Johan Bastiaannet zie diagram. stand na 41...20x9

Van het late middenspel ,eindspel werd na 42.45-40 tot remise en einde van de partij besloten.
De motieven zijn mij niet bekend ,maar wit lijkt in de diagramstand een aanzienlijk voordeel te hebben en
kon onze eindspelkenner op zijn favoriete terrein nog eens flink aan de tand voelen.
Hieronder zonder commentaar het verdere verloop vanuit de diagramstand tegen de computer.
42. 29-24 17-22 43.34-29 22-28 44.37-31 27-32 45.42-37 32x41 46.36x47 11-17 47.31-27 6-11
48.45-40 9-13 49.40-34 13-18 50.24-19 15-20 51.27-22 18x27 52.19-13 28-32 53.13-8 32-38
54.29-23 20-24 55.23-18 38-42 56 47x38 27-31 57.8-2 31-36 58.2x35 36-41.
Op bord 5 Speelde Auke Scholma met zwart tegen Johan Capelle een gespiegelde Keller opening.
Op allerlei momenten kan het spel anders gespeeld worden maar een moment aan te geven
waar het voordeeldoorslagevend wordt is misschien niet onmogelijk maar wel moeilijk aan te geven.
Ook op bord 6 was sprake van een boeiende flirtage en beide veelvuldige oud Nederlandse kampioenen ,
Kees Thijssen met zwart en Hans Jansen stonden klaar om het bord in lichterlaaie te zetten,maar kregen
daar geen gelegenheid toe.De punten werden in een gelijkwaardige stelling gedeeld.

Op bord 7 Kon Krijn ter Braake met wit tegen Henk Kalk na 21zetten de strijd verscherpen met 22.33-29
dan moet zwart even doorrekenen of hij zich 2-7 kan permitteren .
Op het gespeelde 22.35-30 hoefde zwart niet in te gaan met 20-25.Op de 30e zet ontstond onderstaand
diagram

De stand is nog in evenwicht maar enkele zetten later staat zwart al veel beter.Er volgde
31.33-28 7-11 32.43-38 26-31 33.37x17 11x31 deze decorwisseling lijkt duidelijk in zwarts voordeel
34.38-33 31-36 35.42-38 16-21 36. 45-40 20-24 37.40-34 6-11 38.34-29 3-8 39 29x20 15x24
40.49-43 11-16 41.43-39 18-23 42.28-22 21-27 43.22x31 36x27 44.32x21 16x27 45 39-34 13-18
46.48-42 8-12 47.33-29 24x33 48 38x29 9-13 (beter was denk ik 23-28 om op 42-38 28-33 te spelen
met winst )49.29-24 en alles was weer in orde ,analytisch was 49.42-38 remise(men ga dit na )
49.23-28 en zwart stond weer gewonnen.
Op bord 8 had Harm Wiersma met wit tegen Peter de Heun naar het partijverloop te oordelen een fijne dag
,zie diagram de stand na 24 zetten.

25. 42-37( verhindert en passant 6-11 wegens 28-23,47-41 ,34-29 en 30x6) 18-23 26.46-41 23x32
27. 37x28 13-18 28.41-37 3-8 ( Een educatieve variant is hier 6-11 38-32,de dam met 19-24 buiten
beschouwing latend, 11-17 43-38 17-21 34-29 20-24 29x20 15x24 ? en wit haalt dam met 28-23 ,30x10 3731 47-41 ,40-34 en 35x4en ook 6-11 43-39 11-17 28-2218x2737-31 26x37 38-32 27x29 34x23 30-24
20x29 48-42 39-34 48x30 35x2 mag er wezen, het uitzoeken van het verschil tussen 3-8 en 6-11 op de
28ezet laat ik aan de lezer over) 29.43-39 18-23 30.37-32 20-24 31.48-43 7-11
om de damzet naar 3 te pareren.Stijlvol komt Harm nu als een duveltje uit een doosje tevoorschijn 32.25-20
(was gewoon 34-29 ook een idee?) 14x25 33.28-22 en zwart ging door zijn vlag.
Er dreigen allerlei combinaties ondermeer naar 3 maar de pointe is dat op 12-17 34-29 29x18 ,40x20 18-13
,38-32 en33x2 volgt met winnend afspel .Volgens computerprogramma's kan zwart nog serieus voor
overleving vechten na33... 26-31 47x36 11-16 22-18 6-11 18x2015x24, maar daar zal Harm niet wakker
van liggen.
Op bord 9 kreeg Siep Buurke vanuit de Kelleropening een stand na 11.44-40 en 5-10 met zwart een stand
die hij in 1985 ook al op het bord had gehad.Zij tegenstander Minaux had toen nog 12 .35-30 gespeeld net
als Dybman
die na 11.44-40 14-20 12.35-30 een legendarische overwinning op Hans Vermin had geboekt.
Rob Geurtsen deed het met wit na 11.5-10 met 12.37-31 het is goed om dan de theorie na 12 14-20 weer
eens door te nemen maar Siep deed het weer anders Het spel was nog steeds spannend maar vergeleken met

de openingsperikelen relatief rustig maar nog later raakt Rob de macht over het stuur kwijt.En in de

diagramstand is het ongeluk niet meer te vermijden.
Met 49.29-24 accepteerde hij het onvermijdelijke, want waar hij eerder nog hoopte zonder
kleerscheuren in de berm terecht tekomen,zag hij nu in dat hij na 49.29-23 28x19 50.37-32 27-31 51.36x27
19-24 volmaakt kansloos zou worden uitgetikt. Een mooi opsteker voor Siep.

Het laatste diagram is de partij op bord 10 van Jan Ekke de Vries met wit tegen Roep Bhawanibhiek met
zwart.Het boeiende bij deze partij is niet zozeer de winst die Jan Ekke gaat boeken maar of hij
vanuit de diagramstand de neutralisatie van het voordeel die na enige zetten mogelijk is hier al kan
tegengaan.Er volgde 34.31-26 7-11 35.32-27 11-16 36 .42-37 6-11 37.38-32 25-30 en na 28-23 ,
27-22 en32x14 was winst mogelijk inplaats van 37 25-30 was 37.23-29 moeilijker te weerleggen geweest.
In de diagramstand kan denk ik 34.32-27 om het partijverloop te dwarsbomen na 7-11
met 35 42-37 11-16 36.38-32(verhindert 6-11)en ook na 35.12-17 36 38-32 hoeft zwart niet bang te zijn
voor de damzet met 24-30 19-23en 17x48 en na 36...3-8 kan ondermeer al 37.43-38.
Op naar de laatste 4 competitie wedstrijden te beginnen zaterdag tegen Wageningen.

