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DAMMEN
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Feest in
Westerhaar
a eerdere successen in 1992
en 2001 heeft Witte van
Moort/Westerhaar de Nederlandse clubtitel veroverd. In een
rechtstreeks duel werd naaste
belager VBI Huissen met 13-7
weggevaagd. Daardoor kon
Apeldoorn oprukken naar de
tweede plaats. Hijken bleef net
naast het podium.
De kampioenswedstrijd in
Huissen werd niet de spannende
thriller die men verwachtte. Op
wel bijna steriele wijze werd
tienvoudig kampioen Huissen
door de Tukkers gefileerd. De
drie spelers van Huissen met
een rating onder 1400 werden
alle in de kraag gegrepen en zo
had Westerhaar, met louter
1400-plussers, al voor de eerste
tijdcontrole een voorsprong van
zes punten genomen. Valneris
en Meurs troffen in Podolski en
Schwarzman onklopbare tegenstanders en Van Aalten, Gérard
Jansen, Krajenbrink en Baljakin
stuitten tegen Andriessen, Provoost, Toltsjikov en Derkx op
een ondoordringbare leemlaag.
Marino Barkel, de enige oerWesterhaarder in het team, leidde op geheel eigen wijze de zege
in.
Diagram 1
Marino Barkel-Joost Hendriksen
(Huissen, 25 febr. 2012, na 32.3328)
Zwart had zich al vroeg in de
partij op een dubieuze vleugelopsluiting ingelaten. Zijn stelling is inmiddels kritiek, maar
analytisch nog niet verloren. Hij
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moet de complexe stelling echter verdedigen met slechts enkele minuten bedenktijd. Barkel
beschikt gewoontegetrouw nog
over meer dan een uur.
32…23-29
Buiten deze noodsprong kwam
32…20-24? niet in aanmerking
wegens 33.27-22! 7-11 34.22-18
13x44 35.43-39 44x33 36.38x9 en
wit gaat winnen.
Wel mogelijk was 32…7-11(!),
al kan dat alleen stoelen op ingewikkelde berekeningen (waar
zwart dus geen tijd voor had). Zo
lijkt zwart verloren na 33.38-33
20-24 34.42-38 15-20! 35.39-34?,
maar na de combinatie 35…2430! 36.35x15 14-20! 37.25x14
19x10 38.15x4 12-18! enz. trekt
zwart aan het langste eind. En
ook 33.39-34 20-24! 34.25-20
14x25 35.34-29 24x22 36.27x9
19-24! blijkt houdbaar, omdat
zwart na 37.9-4 de witte dam
onschadelijk maakt door 12-18,
4x27 23-28, terwijl na 37.43-39
ook zwart een doorbraak organiseert met 23-28, 24-30, 21-27,
17x30.
33.35-30(!)
Wit dwingt schijfwinst af. Ook
kansrijk is 33.39-34 29x40
34.35x44 maar met 19-24! 35.44-

40 7-11 36.40-35 13-19! (want
36…12-18 verliest positioneel na
37.28-22!) 37.38-33 12-18 38.4338! 8-13! (38…18-23? 39.33-29
24x22 40.27x29 8-13 41.31-27!
13-18 42.27-22! 18x27 43.35-30!
W+) 39.28-22 17x39 40.26x17
11x22 41.38-33 39x28 42.32x12
13-18 43.12x23 19x28 44.27x18
24-29 45.35-30 20-24 enz. lijkt
zwart te overleven.
33…29-33!
Alleen met deze combinatie
houdt zwart de hoop op een
punt levend.
34.38x29 17-22 35.27x9 14x3
36.25x23 7-11 37.26x17 11x35
38.39-34 8-13?
Dit blijkt een fataal tempoverlies. Het ontgaat zwart, dat hij na
38…15-20! 39.23-19 over 3-9! beschikt, waarna 19-14 immers
niet gaat wegens 12-17!. Zwart
kan zodoende meteen oprukken
naar veld 24 en dan lijkt winnen
voor wit een zware, wellicht onmogelijke klus. In de partij voert
Barkel het voordeel met vast
hand naar winst.
39.31-27 15-20 40.37-31!
Wit zet op links een vangstelling
gereed om de onvermijdelijke
doorbraak op te vangen.
40…20-25 41.42-38 3-9 42.38-33

9-14 43.33-29! 25-30 44.34x25
35-40 45.29-24 40-45 46.31-26
13-18 47.24-19 18x29 48.19x10
29-33 49.10-4!
Zwart mag nog steeds geen dam
maken wegens 49…45-50 50.4338! 33x42 51.32-28 50x31
52.26x48 en er dreigt 4-15. Na
49…33-38 50.32-28 38x49 51.2823 49x21 26x8
kan zwart eindelijk naar dam,
maar de overmacht is nu te
groot. Zwart geeft op.
De nieuwe aanwinst uit Kameroen, kersvers winnaar van het
open toernooi in Cannes, mocht
kort daarna de tweede overwinning laten bijtekenen.
Diagram 2
Fred
de
Koning-Thomy
Mbongo
(Huissen, 25 febr. 2012, na 26…510)
De zwarte voorpost is onaantastbaar, omdat op 27.39-33 2934 28.40x29 23x34 29.35-30 3440 30.45x34 19-23 volgt. Wit besluit daarom tot
27.40-34 29x40 28.45x34(?)
wellicht met hoop op enig voordeel, omdat 28…15-20? niet gaat
wegens 28-22 en 39-33. Zwart
heeft echter een gewiekst antwoord klaar.
28…17-21! 29.31-27??
Wit loopt met open ogen in de
val. Hij moest zich 21-27 laten
welgevallen, al gaat zwart daarna positioneel aan de leiding.
29…3-9! 30.27x7 23-29! 31.34x23
18x29 32.7x18 13x44 33.43-39
44x33 34.48-43 15-20
en met een schijf minder verloor
wit kansloos.
Toen kort daarna Gil Salomé een
tijdnoodfout van Hoogteijling
afstrafte was het pleit beslecht.

