26 mei 2012 , pag. 22

DAMMEN
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25x12.
36.33-28!

Vervolg van
spannend
juniorenduel
oortschrijdende professionalisering van de sport is
een niet te stuiten ontwikkeling.
Kleine sportbonden die zich te
lang vastklampen aan het amateur-ideaal worden langzaam
weggespeeld door de grote, die
met hun PR-machines de media
bespelen.
De KNDB is al honderd jaar
een bastion van de oprechte
amateur. Piet Roozenburg, de legendarische wereldkampioen
van 1948, wijdde zich enkele jaren voltijds aan zijn sport. Roozenburg merkte echter al snel, dat
dammen niet genoeg brood op
de plank zou brengen. De dambond heeft hem zelfs eens geschorst, naar ik meen omdat hij
zich had laten belonen voor een
simultaanseance. Roozenburg
besefte toen hoe de vlag erbij
hing en startte naast zijn schitterende loopbaan als dammer
een tweede als econoom. Daardoor moest hij wel de wereldtitel te vroeg uit handen geven
aan ‘staatsamateurs’ uit de Sovjet Unie.
Dat je tegenwoordig in iedere
mondiale sport alleen de top kan
bereiken door volledige toewijding, heeft als vanzelf de beroepssport geschapen. Het leidde - en dat moet je de oprechte
amateur nageven – tot dezelfde
kwalijke effecten die andere beroepsgroepen aankleven: omkoperij, gokschandalen, doping,
nou ja, alles eigenlijk.
Een kwalijk effect is ook, dat
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juniorensport grotendeels uit de
media is verdwenen; domweg
verdreven door de beroepssport
en zijn financiële belangen. Terwijl er met de nieuwswaarde van
juniorensport niets mis is. Zie
het tweede deel van het meeslepende duel uit het juniorenkampioenschap van Nederland
tussen eindwinnaar Jan Groenendijk (13) en Wouter Sipma
(19).

31…14-20 32.15x24 9-14
Hoewel 32.15-10 gevolgd door
33-29 en 32x3 geen directe dreiging was, geeft zwart zijn plusschijf terug om het gevaar van
een doorbraak te bezweren.
33.43-38 6-11
De stelling blijft onverminderd interessant. Veiliger voor
zwart is 33…16-21, maar dan
moet hij na 34.46-41 de grote
ruil 21-27, 28-32, 18-22, 23x25
nemen, omdat op 34…6-11 (of
34…21-26 35.47-42 6-11) de combinatie 24-20!, 33-29, 32x14,
37x6 volgt.
34.36-31
Boeiend is 34.46-41 11-17
35.36-31 17-21 36.41-36 21-27
enz., maar de winst kan wit er
niet mee forceren.
34…22-27
Ook na 34…16-21 of 34…11-17
35.31-26 moet zwart vereenvoudigen.
35.31x22 28x17
Een curieuze mogelijkheid is
35.33x22 27x36 36.32-27 12-17
37.38-33 17x28 38.33x22 8-12 en
nu lijkt wit een schijf te verliezen, maar met 39.37-31! 12-17
40.31-26! 17x28 41.46-41! haalt
hij na 41…11-17 een ruime remise
door 27-22, 39-33, 47-42, 30-25,

Diagram 1
Sipma-Groenendijk
(NK Junioren, 30 april 2012, na
30…11x22)
Tot zover was de partij gevorderd, toen we er vorige week wegens ruimtegebrek uit moesten.
Wit heeft een schijf geofferd
voor doorbraakkansen over
rechts en staat nu voor een
moeilijke keuze.
31.38-33
Sipma ziet af van het voorgenomen 31.30-25. Het is waar, dat
hij na 31…19-24 niet direct mag
doorbreken met 25-20 en 15-10
wegens 9-14, 25x34, 23-29, maar
na 32.36-31, wat 16-21 onaantrekkelijk maakt door 39-33, 3126, 26x10, en vervolgens 33.3227 zijn er wel kansen.

Diagram 2
36… 18-22 37.24-20! 14x43
38.47-42 22x33 39.38x9 43-48
40.9-4 48-30
Aan dit late middenspel met
wederzijdse dammen zou nog
een rubriek gewijd kunnen worden. In tijdnood worden er kleine foutjes gemaakt, maar is de
remise rechtvaardig.
41.4-10 30-24 42.10x1 24x47
43.1-34 47-15 44.32-28 15-20(?)
45.34-48(?)
Beter 45.34-30 8-12 46.30-34
met schijfwinst.
45…20-3 46.48-42 16-21 47.4247 11-16 48.47-36 8-13 49.36x4
17-22 50.28x26 16-21 51.26x17
3x48
Remise.

