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Wereldtoppers op dreef
n mijn voortdurende streven
u het schoonste van ons damspel te tonen, hoef ik ditmaal de
actualiteit niet te schuwen. Zoveel wereldsterren waren actief
in de eerste tien dagen van oktober 2011 en zo groot hun creativiteit, dat het zwaar viel een
keuze te maken uit hun fraaie
verrichtingen.
Vallen we dichtbij met de deur
in huis: Hijken. Op 1 oktober
moest de thuisploeg in de tweede ronde aantreden tegen het
topteam van Witte van Moort/
Westerhaar. Na de geweldige
overwinning op Apeldoorn waren de verwachtingen hoog gespannen. Na afloop was er
slechts berusting. Op de 8-12 nederlaag viel niets af te dingen.
Het kabinetstuk van de wedstrijd kwam op naam van Mark
Podolski, de Duitser van Russische komaf die in 2007 met
Schwarzman de wereldtitel
deelde maar door een lullig regeltje naar de tweede plaats
werd gebonjourd. Zijn tegenstander Jan Ekke de Vries was
tegen Apeldoorn nog matchwinner door als enige te zegevieren. Nu reageerde hij sportief op
zijn nederlaag. "Ik heb gevochten
als een tijger, genoot van de wilde taferelen, maar werd op waarde geklopt".
Diagram 1
Jan Ekke de Vries-Mark Podolski
(Hijken-Westerhaar, na 27…2024)
De witte linker vleugel is onderbezet. Daardoor kan hij veld 27
niet controleren en dreigt zwart

I

Diagram 1
zijn centrum te omsingelen.
Toch hoeft wit na 28.34-29 nog
niet te wanhopen. Wits volgende zet is in combinatie met zijn
vorige zet 27.45-40 hoogst ongelukkig.
28.34-30?
Altijd nog beter dan 28.32-27?
24-30! 29.35x24 17-21! of 28.4237 7-12 29.34-30? 24-29!
30.33x24 18-22! met schijfverlies, maar ook in de partij is na
zwarts ijzersterke antwoord
nauwelijks redding te zien.
28…13-19!! 29.42-37
Niet 29.32-27 wegens 18-22!, 1923, 15x24, 14x45.
29…7-12 30.36-31 17-21! 31.3127(?)
Zeker niet beter is 31.31-26 1823! 32.26x17 12x21 33.37-31 1420! 34.25x14 9x20, waarna 30-25
door 21-26 is belet en wit na
35…20-25 in een dodelijke opsluiting belandt. Het offer 31.2823 18x29 32.33-28 biedt enig
verweer, maar over de stand na
32…12-18!
33.28-23
19x28
34.32x34 9-13 35.30x19 14x23
hoeft wit zich geen illusies te
maken.

31…18-23!
Nu wit zich op links heeft beveiligd, richt zwart zich op wits andere vleugel, waar het afvoerputje verstopt zit.
32.49-43 12-18?
Gebrek aan wedstrijdritme
speelt zelfs de professor uit Heidelberg parten. Vrij eenvoudig
kan zwart zijn tegenstander uittikken met 32…9-13!. Bijvoorbeeld: 33.37-31 15-20! 34.31-26
10-15! 35.26x17 12x21 36.28-22
23-29! en klaar.
33.28-22!
Grijpt de kans om zijn speelveld
te vergroten met beide handen.
Van belang is, dat wit na 33…8-12
34.22x4 12-18 35.4x22 23-28
36.32x23 19x17 37.30x19 21x41
het vege lijf redt met 38-32!, 3228, 25-20, 33-29 en 39x46.
33…9-13 34.33-28 24-29(!)
Dit lijkt de doodsteek, want zowel 35.39-33? 21-26! 36.33x24
16-21 als 35.39-34? 15-20! 36.4439 20-24 verliezen kansloos. Podolski rekende echter buiten
wits volgende offer. Hij toont
zich echter een groot improvisator!
35.22-17! 21x12 36.39-33 12-17!
37.33x24 16-21! 38.27x16 18-22!
Op zijn beurt bedient zwart zich
van een offer, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat er weinig
anders opzat.
39.38-33
omdat er na 39.24-20? 22x31
40.20x29 31-36 een verloren
eindspel resteert.
Nu zal Jan Ekke iets hebben verwacht als 39…14-20 40.25x14 2227 met remiseachtig afspel.
Zwart tovert echter een prachti-

ge combinatie uit de hoge hoed:
39…13-18!!
40.24x2
22-27!
41.32x12 23x41 42.12x23 14-20
43.25x14 10x50! 44.30-25 41-46
Wit heeft weliswaar een dam, en
een schijf voorsprong, maar
zwart bestrijkt met zijn twee
dammen belangrijke diagonalen. Analytisch staat het eindspel remise, in de praktijk blijkt
de klus voor wit te zwaar.
45.25-20(?)
De duidelijkste weg was 45.3530!. Daarmee legt wit de zwarte
dam op 50 vast: 45…50-28 46.4339! =, of 45…50-45 46.43-38!
45x47 47.30-24 =. Verder bereidt
wit 46.30-24 met het dreigende
43-39 voor. Dus speelt zwart na
45.35-30 het beste 5-10, om
46.30-24? af te straffen met 3-8!,
50-28!. Maar wit reageert met
46.40-35! en neemt daarna met
30-24 een vesting in, die zwart
niet kan slopen.
Mijn huishoudster Truus (geboren Keetman) beschikt slechts
over een zesstukken database,
zodat de laatste zetten zonder
commentaar passeren.
45…15x24 46.2x30 46-23 47.4338 23x45 48.30-48 45-1 49.48-42
1-18 50.42-38 18-27 51.48-43 2736 52.43-48 36-47 53.38-32 4741 54.32-27 41-36 55.27-21 36-13
56.48-34 13-8 57.34-45 8x26
58.35-30 26-8 59.30-25 8-24
60.45-18 24-47 61.18-45 3-9
62.45-12 9-14 63.12-18 47-15
64.18-12 14-19 65.12-40 50-6
66.40-18 5-10 67.18-40 10-14
68.40-12 15-33 69.12-40(?) 6-1!
70.40-49 33-6 Wit geeft op. Zijn
dam mag niet bewegen.

