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Plaatsing voor NK
De kwalificatie voor het Nederlands Kampioenschap (6-16
april,Wapenveld) vond dit jaar
niet plaats via getrapte voorwedstrijden. Enkele bestuurders, onder wie oud-KNDB-voorzitter
Theo van den Hoek, bedachten
dat het wel gezellig zou zijn als iedereen vrij kon inschrijven. Zelf
deed ie ook mee. Daarmee is het
damspel, in organisatorische zin
althans, terug waar het volgens
schaakgrootmeester
Donner
thuishoorde: de kinderkamer. Of
zijn er andere sectoren in onze samenleving waar je zonder vooropleiding meteen op de hoogste
functies kunt solliciteren?
Om de pret te verhogen werden
de 72 spelers die zich inschreven
uit de losse pols verdeeld over
vier groepen van 18, die 8 ronden
‘Zwitsers’ speelden. De bovenste
twee uit iedere groep plaatsten
zich voor de finale, waar Baljakin,
Boomstra, Meurs en Dolfing al
een ticket voor hadden. Om herkampen bij gelijk eindigen te
voorkomen had men in de kleine
lettertjes van het reglement opgenomen dat bij gelijk puntenaantal en gelijke weerstandspunten het SB en TR (met de details
zal ik u niet vermoeien) zou worden toegepast. Twintig jaar geleden werden die criteria, vergelijkbaar met het opgooien van een
muntje - ondermeer door zwaar
protest van Ton Sijbrands - uit het
reglement verwijderd. Nu de oude brombeer zich in de studeerkamer heeft teruggetrokken acht
men de kust weer veilig.
Een evaluatiecommissie van wijze mannen zal zich buigen over
dit mislukte experiment en hopelijk de schade herstellen die
aan ons belangrijkste instituut is
toegebracht.
Natuurlijk zijn de acht spelers die
de schifting overleefden niet toevallig komen bovendrijven. In de
groep die in Huissen speelde namen Ron Heusdens en Jasper
Lemmer duidelijk afstand. Kees
Thijssen mocht in IJmuiden nogmaals zijn bul halen en kreeg debutant Richard Mooser mee.
Tilburg leverde de debutanten
Martijn Rentmeester en Frerik
Andriessen, die veelvoudige fina-

listen Jeroen van den Akker, Anton van Berkel en Wim van der
Kooij uitschakelden.
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De noordelijke groep, versterkt
met oud-finalisten Hein Meijer
en Ben Provoost, werd gewonnen
door Michiel Kroesbergen uit
Groningen, die ook in 2007 de finale haalde. Edwin Twiest uit
Vriezenveen mag verrassend zijn
debuut vieren. Met evenveel punten, weerstandspunten en SBpunten als Twiest moest ik het
veld ruimen wegens een lagere
Tegenstanders Rating.
Kroesbergen begon zijn toernooi
met drie overwinningen en kon
zich daarna laten uitdrijven. De
mooie zege op Schuitema, die
eveneens in 2007 zijn enige finale
speelde, was zwaarbevochten.
Michiel
Kroesbergen-Peter
Schuitema
(Kwalificatie NK 2011, Emmeloord)
1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32
12-17 4. 31-26 6-11 5. 36-31 8-12 6. 3227 16-21 7. 27x16 22-28 8. 33x22
18x36 9. 41-37 19-23 10. 34-30 14-19
11. 38-33 13-18 12. 40-34 17-22
De eerste acht zetten zijn honderden malen gespeeld. Met de volgende vier geven de spelers een
eigen draai aan de opening.
13. 42-38 9-13 14. 45-40 12-17 15. 3025 4-9 16. 25x14 9x20 17. 34-30 2025
Zwart kiest voor een opgeruimde
ontwikkeling van zijn linker vleugel, maar levert daar wat terrein
voor in. Principiëler is met 7-12
nog dwingender op de aanval te
spelen.
18. 50-45 25x34 19. 40x29 23x34
20. 39x30 19-23 21. 45-40 7-12 22.
16x7 2x11 23. 40-34 15-20 24. 3329! 20-25
Wit stelde de dreiging 47-41, 38-32
aan de orde. De slag om veld 24
kon zwart niet voeren, omdat hij
na 24…13-19 25. 38-33! 10-15 26. 4339! niet naar 24 mag ruilen en in
26…20-25 27.30-24! moet berusten.
25. 43-39!
diagram
Als zwart de dreiging 47-41, 30-24
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uit de weg gaat met 25…23-28?
(om op 38-32 met 10-14 en 13-19 te
vervolgen) lanceert wit de prachtige tweetrapsraket 26-21, 37-32,
48-42, 47-41, 30-24, 39x19, 29-23,
35x4!
25…3-8(!) 26. 38-32 11-16(?)
Zeer scherp spel ontstaat na
26…22-28!. Wit moet het dan zeker niet hebben van 27.32-27? 17-22
28.37-31 11-17!.
27. 39-33! 22-27 28. 32x21 16x27
29. 46-41! 1-7
Zwart wil 29…17-22 30.33-28 niet
toelaten, toch was dat te verkiezen boven het partijverloop.
30. 48-43! 7-11
Nu neemt wit het centrum over,
maar 30…27-31? 31.37-32! verliest
een schijf en na 30…17-22 31. 47-42!
36x38 32. 43x21 wordt zwarts centrum gevaarlijk omsingeld.
31. 33-28! 23x32 32. 37x2818-22 33.
28-23
Misschien is 30-24 nog beter.
33…13-19 34. 23x14 10x19 35. 44-39
8-13 36. 30-24 19x30 37. 35x24 2228! 38. 47-42 36x38 39. 43x23 2530!
Zwart verdedigt goed en gaat ten
koste van een schijf naar dam. In
het nadelige eindspel raakt hij later toch de weg kwijt.
40. 34x25 27-32 41. 24-20 32-37
42. 20-15 11-16 43. 29-24 12-18 44.
23x21 16x27 45. 24-20 27-31 46. 1510 5x14 47. 20x18 31-36 48. 18-13
37-42? Het was de tweede partij
van een lange dag. Twee dammen
halen op de lange diagonaal is remise.
49. 13-9! 42-47 50. 9-4! 47-15 51.
39-33! 15x38 52. 4-10! en drie zetten later gaf zwart op.
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