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dammen
Kees Thijssen
hijssen veert op en Delfzijl
Volgens goed gebruik voerde
ook een speler het woord bij de
sluiting van Groningen Seaports
Masters in Delfzijl. Kees Thijssen
dankte sponsors en organisatoren voor een mooi rond toernooi ‘waar we helaas te weinig
van hebben’. Ook stak de opgetogen toernooiwinnaar niet
onder stoelen of banken dat de
uitkomst van het toernooi hem
weer moed gaf voor de toekomst.
De damcarrière van Thijssen
leek na vijf nationale titels in de
jaren 2003-2007 een beetje te
verzanden. Na een mislukt WK
in 2007 kon hij in de Nederlandse kampioenschappen van de
laatste jaren geen potten breken.
Thijssen kwalificeerde zich nog
wel voor het WK van 2009 in
Brazilië. Toen dat niet door ging
en ook nog de plaatsing voor het
WK 2011 mislukte, leek de 35jarige Amsterdammer in een
voortijdige midlifecrisis terechtgekomen. Het succes in Delfzijl
kwam dus als geroepen. Een
toernooi winnen is heilzamer
dan psychotherapie.
Wie de partijen van Thijssen in
Delfzijl aandachtig naspeelt –
mogelijk op ‘Toernooibase’
onder PGD – moet af en toe
vaststellen dat zijn tegenstanders gul waren. Een score van
plus zes komt echter niet uit de
lucht vallen. Thijssen speelde
ondernemend, geconcentreerd
en toch vlot, maakte zelf weinig
fouten en strafte die van zijn
tegenstanders genadeloos af.
Volgen we hem door het toernooi.
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51…22-27! 52. 44-39 27-32 53.
26-21 32-37 54. 21-17 37-42 55.
16-11 42-48 56. 39-33 48x30 57.
33-29 24x33 58. 11-7 30-8 Wit
geeft op.
Met Rufus Foster maakte Thijssen korte metten. Belangrijker
om in het spoor van Schwarzman te blijven was de winst op
Samb in de zesde ronde. Tegen
Baljakin ging hij vervolgens
dicht langs de afgrond, maar de
remise met Tsjizjov was gelijkwaardig. En toen kwam de eindsprint waarmee Thijssen zijn
concurrent Schwarzman tot
wanhoop dreef. Eerst versloeg
hij de doorgaans oerdegelijke
Zoja Goloebjeva en in de voorlaatste ronde omzeilde hij ook
de lastige klip Luca Lorusso.
Schwarzman, die al voor zijn
partij in dezelfde ronde aan
Valneris remise had voorgesteld
(de Let, die met een zware verkoudheid kampte ging daarmee
akkoord) kon het blijkbaar niet
verdragen dat Thijssen langszij
kwam. Toen Valneris na 40
zetten een vredesvoorstel verwachtte, besloot Schwarzman
gezien de voordelige stand op
het bord de afspraak te schenden. Nog 25 zetten hield hij de
zieke Valneris aan het bord
gekluisterd, voordat er zonder
handenschudden tot remise
werd besloten. Voor een eindschot in zijn slotpartij tegen
Thijssen had Schwarzman daarmee zijn eigen kruit verschoten.
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16-21 54. 17x26 24-30 alleen nog
hoeden voor 55. 34-29?, waarna
zwart op zijn beurt een winnend
offer plaatst met 30-34 en 25-30.

Het verkrijgen van voordeel is
een ding, de afwerking een
tweede.
31. 49-44 14-20 32. 40-35! 20-24
Schijf 49 is naar 44 gespeeld om
op 32…8-13 33. 44-40! te kunnen
spelen. De bijkomende damafwikkeling neemt Thijssen voor
lief.
33. 29x20 15x24 34. 34-29! 25-30
Zwart beseft zijn penibele situatie en vlucht in een slecht eindspel.
35. 29x20 2-7 36. 35x24 18-23 37.
28x19 22-27 38. 31x22 17x50 39.
26x17 11x22 40. 20-14? Zoals
Tsjizjov opmerkte, kon Orie nu
remise maken met 40…22-27! 41.
32x21 16x27 waarna wits voorste
schijf mag niet lopen wegens
42…27-32! 43. 38x27 en het damoffer 43…50-22! De overblijvende 4 tegen 4 stand taxeerde
de 10-voudige wereldkampioen
terecht op remise. Wit moest 40.
19-14! spelen.
40…22-28? 41. 32x23 50-11 Inventief maar ontoereikend.
42. 38-33! 11x39 43. 14-10 39-11
Ook na 43…39-33 44. 10-4! 33x15
45. 19-14! 15x47 46. 4-15! redt
zwart het niet.
44. 19-14! 11-33 45. 24-19! 33x47
46. 14-9 47-33 47. 10-5 33-20 48.
9-3 Tegen twee witte dammen
moet zwart het snel afleggen.
48…20-15 49. 3-9 15-4 50. 9-27
Zwart geeft op.
1

Na een opgeruimde aanvalspartij tegen Valneris, die al in het
vroege middenspel op zoek
moest naar remise, begon de
zegereeks tegen Surinamer
William Orie. Het slot van de
partij laat meteen zien hoeveel
beren er op het pad kunnen
komen voordat een toernooi tot
een goed einde is gebracht.
1

Thijssen-Orie
(Seaports Masters 2010, 2e ronde, na 30…20-25)

Dul Erdenebileg-Thijssen
(Seaports Masters 2011, 3e ronde,
na 47…13-18)
Thijssen had weinig bereikt
tegen de Mongoolse vechtjas.
Loeren op iedere kans bleek in
dit toernooi lonend.
48. 33-28 18-22 49. 28x17 7-11 50.
16x7 2x22 51. 21-16? Nu gaat
zwart nog afgetekend winnen. In
betere vorm had de Aziatische
kampioen remise gemaakt met
het offer 51. 21-17! 22x11 52. 26-21!.
Wit moet zich na 52…11-16 53. 21-17
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