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Jeugd hernieuwt openingstheorie
ud-kampioen van Nederland Ir. Geert van Dijk
noemde het ooit ‘de cirkelgang
van de wetenschap’; het verschijnsel, dat onderzoekers
steeds terugkeren naar oude uitgangspunten en die met nieuw
verworven kennis op een hoger
niveau brengen. In de damsport
worden oude openingsvarianten door nieuwe generaties afgestoft, wat tegenwoordig ook betekent, dat de rekenkracht van
de computer er eens fiks op los
wordt gelaten. Vooral in scherpe,
ingewikkelde varianten leidt dat
soms tot verrassende vondsten.
Voor de lange termijnvisie hebben computerprogramma’s nog
niet veel waarde. De waarheid
zit dan te ver achter hun horizon
verborgen.
Alexander Schwarzman wist
in zijn match van zes partijen tegen het computerprogramma
Maximus een partij te winnen
door groot voordeel te verzamelen in de opening en het vroege
middenspel. In een latere fase
zijn de computers met hun
enorme eindspeldatabases aan
boord niet te kloppen.
In het juniorenkampioenschap van Nederland speelden
de kampioen van vorig jaar en de
nieuwe kampioen in de eerste
ronde van het toernooi een gedenkwaardige partij.
Wouter Sipma-Jan Groenendijk
(NK Junioren, 30 april 2012)
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Zo speelde 13-voudig Nederlands kampioen R.C. Keller al
voor 1940:
8.35-30 10-14 9.30-24 23-28
Maar deze zet werd pas in de
jaren zeventig geïntroduceerd
door Evert Bronstring. Twintig
jaar lang werden vele vertakkingen onderzocht en bleef 23-28
de populairste voortzetting. Totdat tienvoudig wereldkampioen
Alexei Tsjizjov begin jaren negentig belangrijke successen
boekte met 9…5-10. Sindsdien is
die zet, waarmee zwart zich
minder vastlegt, duidelijk favoriet. De 13-jarige Groenendijk is

nieuwsgierig naar het oude. Hij
speelt bij dezelfde damclub als
Geert van Dijk in Wageningen.
10.40-35 20-25 11.24-20 15x24
12.29x20 14-19 13.20-15 11-16
14.44-40 7-11 15.34-30 25x34
16.40x29 5-10 17.45-40 9-14
18.40-34 3-9 19.29-24 19x30
20.35x24
Over de keuzes die wit en
zwart vanaf de 13e zet maken
zijn boeken geschreven. Hier
moeten we ons beperken tot de
vaststelling, dat er thans een
gloednieuwe situatie is ontstaan.

20…14-19
21.34-30 10-14
22.37-31 18-23 23.41-37
Diagram 1
Ook 23.30-25 kwam in aanmerking, maar Sipma houdt de
spanning nog even vast, aangespoord door combinaties als
23…23-29? 24.24-20! 14x34
25.39x30! of 23…14-20? 24.33-29
23x25 25.38-33.
23…13-18 24.24x13 8x19 25.3832 9-13 26.42-28 2-8
Zwart stelt 21-27x27 uit, omdat wit daarop mooi met 37-32
kan centraliseren. Sipma verrast
hem nu met een nooit vertoond
offer.
27.31-27(!) 22x42 28.48x37
Diagram 2
Zwart mag niet passen en ook
de meest voor de hand liggende
zetten 28…17-22? 29.26x17 12x21
30.30-24! 19x30 31.33-29 23x34
32.32x3 of 28…18-22? 29.39-34!
28x48 30.49-44 48x31 31.36x20
(met doorbraak op termijn) voldoen niet.
28…4-9(!) 29.33x22 17x28
30.26x17 11x22
Vanaf hier gaan we volgende
week verder, want de partij is
nog niet op de helft.
Nieuwsgierigen met internet,
kunnen op ‘toernooibase’ de notatie vinden.
Uit de mooie probleemrubriek
van Tjipke Smedinga in het blad
van de Friese Dambond komen
de volgende opgaven.
Diagram 3
Diagram 4
Voor beide geldt: wit speelt en
wint. Oplossingen volgende
week.

