Dammen

TON SIJBRANDS

Dit wordt dus de laatste van de
2.180 rubrieken die ik in bijna 42
jaar voor de Volkskrant geschreven
heb. En evenals die allereerste
rubriek van 6 maart 1976 zal het
onderhavige stukje gewijd zijn toenmalig Volkskrant-redacteur Jan
van Capel voorspelde het al bij mijn
25-jarig jubileum in 2001 - aan het
half-open klassieke speltype.
Ging het destijds om een
bespreking van de partij HermelinkAgafonov uit het Suikertoernooi
1975, ditmaal betreft het een
product van eigen makelij. Ik doel
op de partij die ik op 5 september
2009 in de jaarlijkse
trainingswedstrijd tussen
Heijmans/Excelsior en het
Amersfoorts Damgenootschap
speelde tegen Harry Kolk, met
afstand (want al sinds het Brintatoernooi van HoogezandSappemeer 1963!) mijn oudste
vriend.
Dat duel, dat nog niet eerder is
gepubliceerd, doet op treffende
wijze de doelstellingen van het
vaak zo ondoorgrondelijke halfopen klassiek uitkomen. Ook is het
mij dierbaar omdat ik mij er - voor
mijn gevoel althans - nadrukkelijk
mee revancheer voor het
afzichtelijke geknoei waaraan ik mij
bijvoorbeeld tegen Den Doop
(1964) of Van Silfhout (1965)
bezondigde.
Sijbrands-Kolk
Hintham 2009
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3.28x19 14x23 4.39-33 11-17 5.4439 21-26 6.50-44 9-14 7.33-28 4-9
8.28x19 14x23 9.38-33 10-14
10.34-30 14-19?! (eerst 10...5-10!?
lijkt nauwkeuriger) 11.30-25 (naar
mijn smaak heeft wit nu al
bevredigend spel) 11...17-21
12.25x14 19x10 13.35-30 10-14
14.40-35 14-19 15.39-34 5-10
16.44-39 10-14 17.30-24! (dwingt
een nieuwe verzwakking in het
zwarte achterland af) 17...19x30
18.34x25 6-11 19.35-30 14-19
20.45-40 11-17 21.39-34 17-22
22.40-35 22x31 23.36x27 12-17
24.43-39 17-22 25.41-36 22x31
26.36x27 9-14 27.46-41 7-12
28.33-29! (het witte
omsingelingsspel speelt zich als
het ware vanzelf) 28...14-20
29.25x14 19x10 30.39-33 10-14
31.30-25 13-19 32.48-43 14-20
(een beter verdedigend plan lijkt
inderdaad niet voorhanden,
bijvoorbeeld 32...12-17?! 33.43-39!
17-22? 34.49-43/44!! 22x31 35.2924! 19x30 36.35x24 met een
beslissende aanval voor wit na het
gedwongen tegenoffer 36...23-28
37.32x12 8x17) 33.25x14 19x10
34.35-30 10-14 35.43-39 12-17
36.30-25 17-22 37.41-36

vervolg als 46...3-9 47.39-34 enz.
had zwart niets meer te hopen
gehad) 47.37-32!!
En zonder 48.24-20 en 50.39-34 +
af te wachten, gaf zwart het op.
Ik dank u, lezers van de
damrubriek, voor uw jarenlange
aandacht. Het ga u allen goed!

Overziet het schijnoffertje uit de
vorige aantekening: 37.29-24(!!)
22x31 38.49-43/44! +. Maar de
tekstzet bederft gelukkig niets.
37...22x31 38.36x27
Diagram
38...18-22 (op alle andere zetten
was 39.33-28! of 39.29-24!
gevolgd) 39.27x18 23x12 40.32-28
Aan de bijna veertig zetten tellende
schermutselingen in het half-open
klassiek heeft wit een onstuitbare
aanval tegen de vijandelijke
linkervleugel overgehouden.
40...8-13 41.34-30 2-8 42.49-44 1218 43.28-23! 21-27 44.23x12 8x17
45.30-24! 13-18 46.44-40 17-22
(stelt wit onbedoeld in de
gelegenheid de partij met een
kleine combinatie te beslissen;
maar ook na een positioneel
zaterdag 24 februari 2018
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