@home.nl

DAMMEN

Auke Scholma - adscholma@cs.com

Hoogeveen Open
et internationale

H MTB Open te Hoo-

geveen is gewonnen
door thuisspeler Roel
Boomstra, die dit jaar het
ene succes aan het andere rijgt. Het was het
laatste in een lange serie
van zomertoernooien,
die helaas alle in open
vorm werden verspeeld.
Anders dan in een rond
toernooi vallen de resul¬ Diagram 1
taten in een open toernooi moeilijk te wegen
toernooioverwinnin
winning soms de
en mist een toernooioverwinning
heroïek, die er bij hoort. Boomstra won vijf
maal van spelers met een veel lagere rating,
soms kinderlijk eenvoudig en speelde drie
maal remise tegen directe concurrenten.
Vijf spelers scoorden een punt minder,
Baljakin, Goedemoed, Trofimov, Thijssen en
Provoost.
Hopelijk slagen organisatoren er in om in
de toekomst een kroongroep te formeren
met het open toernooi als aantrekkelijk
bijprogramma. Het heeft er alle schijn van,
dat veel grootmeesters op de huidige formule raken uitgekeken. In het Barnsteentoernooi in Bunschoten won Alex van Prinsenbeek, overigens zeer verdienstelijk, in
Brunssum Open was Ron Heusdens met
een oog koning.
Er vielen in Hoogeveen weinig winstpartijen tussen de toppers te noteren.
Kees Thijssen verloor door een blunder
van de Russische meester Trofimov, maar
overspeelde later Ron Heusdens in de aanval.
Diagram 1
Ron Heusdens-Kees Thijssen
Hoogeveen, 20 aug. 2011, na 53…3-8.
De witte stand is precair, maar nog niet
verloren. Er komt echter veel en precies
rekenwerk aan te pas om het remisepaadje
uit te stippelen.
54.38-33(?)
Waarschijnlijk mist wit een piepkleine
finesse die enkele zetten later opduikt. Het
vinden van de volgende remisevariant was
echter bepaald niet eenvoudig: 54.37-31!
8-12 55.24-20! 19-23 56.20x9 13x4 57.30-24

23-28 58.24-19 12-17! Nu
dreigt de doorbraak
27-32, 28-32, 18-23,
22x42, terwijl zwart na
59.19-14 18-23 60.25-20
28-32 61.38-33 23-28
62.33-29 (misschien
houdt 20-15 nog net
stand) 28-33 63.29x38
32x43 64.20-15 43-49
65.15-10 4x15 66.14-9
27-32! 67.35-30 49-38!
afgetekend wint. Bijvoorbeeld 68.31-26 3820! 69.9-4 20-24! 70.4x20
15x35 en zwart wint
win op de triktrak.
Een duidelijke remise is alleen haalbaar
door met het verrassende 59.35-30! de combinatie 27-32 60.38x27 28-32 61.27x38 1823 62.19x28 22x42 toe te laten. Met 30 op 35
en 25 op 20 (na 59.25-20?) zou zwart dan
precies winnen door 63.35-30 42-48! 64.3024 48x26 65.24-19 17-22! 66.19-13 4-9!
67.13x4 22-27. Maar na het correcte 59.3530 leidt 63.30-24! 42-47 64.25-20! 47-42
65.31-27! 42-37 66.27-22! 17x28 67.24-19 tot
remise.
54…8-12 55.24-20?
Alleen met het wanhopige 55.25-20(!)
14x34 56.24-20 kon wit nog vechten. Een
miraculeuze redding is er in de variant
56…34-39 57.33x44 19-24 58.20x29 12-17
59.37-31 27-32 60.44-39! 32-38 61.31-27!
22x31 62.36x27 38-42 63.35-30! en op damhalen volgt de plakker 27-22, terwijl er ook
na 63…13-19 64.29-24 of 63…17-22 64.29-23
geen winst meer is.
55…19-23!
Niet 12-17 56.20x9 13x4 wegens 37-32,
30-24, 25x21 met remise.
56.20x9 13x4 57.25-20 12-17! 58.20-14
Langer weerstand biedt 58.37-31 23-28
59.33-29 27-32!, maar ook dan gaat wit het
niet redden.
58…23-28!
Nu is het snel gedaan, want wits geplande 59.33-29 wordt simpel onderuit gehaald
met 28-33, 27-32, 22x42.
Na 59.30-25 28x39 60.25-20 39-43 61.2015 43-48 gaf Heusdens zich gewonnen. Na
62.14-10 48x26 63.10-5 wordt de witte dam
gevangen door 27-32 en 22-28.

