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Jan van Dijk
kampioen van
Friesland
inds ’vernieuwers’ binnen de
KNDB de koppeling tussen
provinciale kampioenschappen
en de kwalificatie voor het NK
hebben verbroken, leiden deze
wedstrijden een kwakkelend
bestaan. Toch is er een kleine
groep liefhebbers, die het oude
instituut met zijn rijke historie
in stand houdt. Voor veel deelnemers is dit het hoogste podium.
In Friesland was de strijd om de
titel dit jaar bijzonder spannend.
Oudgediende Anton Schotanus,
nooit verzakend, moest slag leveren met de jonge twintiger Jan
van Dijk uit Oerterp. Toen hun
onderlinge duel in de slotronde
in remise eindigde, kregen de
twee nog gezelschap van veteraan Reinout Sloot, die het toernooi van zijn leven speelde. In de
barrage met versneld speeltempo toonde Van Dijk zich de behendigste. Hij mag zich scharen
in een rij beroemde kampioenen.
Belangrijk voor de eindstand
was de overwinning van Van
Dijk op Sloot. De partij is ook tekenend voor de stijl van Jan van
Dijk. Op het randje van wat
damtechnisch betamelijk is,
probeert hij zijn tegenstander in
moerassig gebied te lokken om
er over de rug van het slachtoffer
weer uit te kruipen.
Jan van Dijk-Reinout Sloot
(Kampioenschap van Friesland
2011, 5e ronde)
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Diagram 1

Diagram 2

1.34-29 20-25 2.31-26 14-20
3.37-3119-24 4.41-37 10-14 5.4034 14-19 6.45-40 19-23 7.46-41
Een eerste grapje van de combinatiespeler: 7…25-30? 8.34x14
23x45 verliest een schijf door
14-10!, 44-40, 39x10.
7…13-19
Gebruikelijker is 7…5-10 8.50-45
9-14 9.32-28 23x32 10.37x28 172111.26x17 11x22 12.28x17 12x21.
8.50-45
Het tweede grapje ligt dieper
verborgen. Na 8…5-10? volgt het
zetje van Van Bergen: 9.35-30!
24x35 10.26-21! 17x26 11.32-28
23x32 12.37x28 26x46 13.29-23
18x29 14.34x5 46x23 15.5x46.
Sloot is goed geschoold en trapt
er niet in.
8…8-13 9.32-27
Wit negeert de normale gang
naar het centrum met 32-28x28,
ten faveure van een systeem
waar
oud-wereldkampioen
Alexander Dybman mee experimenteerde.
9…17-22 10.37-32 11-17 11.27-21
16x27 12.32x21
Deze gang naar de rand is gedwongen, maar hoort bij het
systeem.
12…6-11 13.21-16 1-6 14.31-27!
22x31 15.36x27 17-22

Met de actie 33-28 (23x21), 26x8,
die op de tiende zet niet ging,
kan wit nu naar een gezonde
stand ruilen. Van Dijk houdt
vast aan de route naar het moeras.
16.27-21!?! 11-17 17.41-36
Opmerkelijk, wit stuurt aan op
een tijdelijk offer. Misschien wil
hij niet na 17.38-32 7-11 18.16x7
2x11 tot de vervlakking 19.33-28
worden verplicht.
17…6-1118.38-32 22-28 19.33x22
17x37 20.42x31 24x33 21.39x28
23x32 22.44-39
Wit gaat de schijf nu altijd terugwinnen. Zwart staat wellicht
iets beter, maar onderschat de
zwakte van zijn rechtervleugel.
22…11-17 23.47-42 7-11
Degelijker is 23…18-22.
24.16x7 2x11 25.42-38 11-16
En van dit veld had Sloot beter
weg kunnen blijven.
26.38x27 Diagram 1
Wit dreigt op te rukken naar
veld 28 om met 27-22 de stelling
open te breken en een gevaarlijke aanval te lanceren. Zwart kan
daar weinig tegen doen. Na
26…5-10 27.39-33 19-23? volgt
het hielslagje 28.33-28!. Op
26…20-24 stoomt schijf 43 op
naar veld 28. Zwarts volgende

zet heeft andere bezwaren.
26…17-22 27.39-33 20-24
Nu heeft wit na 27…19-23 een
winnend plan in 28.43-38! 13-19
29.38-32! 9-13 en naast 30.21-17
22x11 31.32-28 23x21 32.26x6
geeft 30.33-28! 22x33 31.21-17!
12x21 32.26x17 een doorslaande
vleugelaanval.
28.43-39
Het rechtlijnige plan 28.33-28
22x33 29.34-30 25x34 30.40x38,
gevolgd door 38-32 en 21-17 is
waarschijnlijk nog krachtiger.
28…9-14
Ook 28…5-10 29.49-44 24-30
30.35x24 19x30 is een optie.
31.40-35? is dan verhinderd door
10-14, 13-19, 12-17, 9x49, 49-43,
terwijl zwart na 31.33-29 22-28!
32.40-35 10-14 33.35x24 14-19
stand houdt.
29.34-29! 4-9 30.29x20 15x24
31.49-44 Diagram 2
De dreiging 33-29 dwingt zwart
nu tot 31…24-30, omdat 31…1923? met 21-17!, 33-28!, 39x8, 2621, 31x45 hardhandig wordt bestraft. Wit lijkt na 31…24-30
32.35x24 19x30 met 33.48-42 1419 34.42-38 5-10! 35.38-32 een
schijf te winnen, maar 35…3035! 36.32-28 19-24! gooit roet in
het eten. Beter is daarom 33.3328 22x33 34.39x28 en de breekactie 35.27-22, waarna zwart
nog hardnekkig kan verdedigen.
De partij nam helaas een vroegtijdig einde toen Sloot in het
moeras een spook ontwaarde en
pardoes een schijf gaf.
31…22-28? 32.33x22 5-10
33.22-17! 10-15 34.17x8 3x12
35.27-22! 18x27 36.21x32 De
compensatie waar zwart op
hoopte is verdwenen en met een
schijf meer won wit eenvoudig.

