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DENKSPORT SCHAKEN

Erik Hoeksema - e_hoeksema@hotmail.com

Jeugdkampioenschap in Sneek
an 27 april t/m 5
mei werden in
Sneek de Nederlandse jeugdkampioenschappen gehouden. Bij
de jeugd tot twintig jaar
ging de titel naar Nick
Maatman, de vertegenwoordiger van de Friese
schaakbond. Een beetje
zuur voor de NOSBO,
want met supertalent
Jorden van Foreest, Milan Mostertman en Ivo
¬ Diagram 1.
Maris (beiden net een
meesternorm gescoord)
hadden ze drie sterke
kandidaten voor de eerste plaats. Milan begon
slecht met een nul in de
eerste ronde, vocht zich
daarna knap terug naar
de top van het klassement maar na een nederlaag in de zesde ronde tegen Ivo was zijn rol
uitgespeeld. Cruciaal
voor Ivo was de zevende
¬ Diagram 2.
ronde, toen hij een bijzonder gunstig eindspel
tegen Nick Maatman in remise liet verzanden. Jorden begon overdonderend met 5 uit
5. Na een onnodige verliespartij tegen Nick
Maatman in de zesde ronde ontstond een
spannende nek-aan-nekrace met de latere
kampioen. In de laatste ronde won Nick
heel soepel, terwijl Jorden er niet in slaagde
om een voordelig eindspel tegen Milan in
winst om te zetten. Integer tot op het bot
die Groningers, nooit te beroerd om een
clubgenoot van de titel af te houden! Nick
Maatman had het in de slotronde gemakkelijk. Bas Haver uit Noord-Holland had een
goede indruk gemaakt met een paar krachtige aanvalsoverwinningen, maar in deze
laatste ronde wilde hij met zijn kop dwars
door de muur.
Wit: Haver (2147)
Zwart: Maatman (2290)
Frans, Tarrasch-variant.
1 e2-e4 e7-e6; 2 d2-d4 d7-d5;
3 Pb1-d2 Lf8-e7; 4 c2-c3.
Niks mis mee, maar 4 Pgf3 en 4 Ld3 worden vaker gespeeld.

V

4…c7-c5; 5 Lf1-d3
c5xd4; 6 c3xd4 d5xe4; 7
Pd2xe4 Pg8-f6; 8 Pg1-f3
Pb8-d7; 9 0-0 0-0; 10
Lc1-g5.
Alles heeft wit al geprobeerd in deze stelling: 10
De2, 10 Te1, 10 Pe5 en
zelfs 10 Pc3, maar 10 Lg5
is bij mijn weten nog
nooit gespeeld.
10…Pf6xe4; 11 Lg5xe7
Dd8xe7.
Vooral niet 11…Pxf2? 12
Lxh7+! Kh8; (12…Kxh7?
13 Dc2+! en wit wint) 13
Txf2 Dxe7; 14 Lc2 met
duidelijk voordeel voor
wit.
12 Ld3xe4 Pd7-f6; 13
Dd1-e2
Diagram 1
Wit heeft wat druk tegen de zwarte damevleugel en zwart moet even
zijn best doen om de
loper op c8 te kunnen
ontwikkelen.
13…Tf8-d8; 14 Ta1-c1
Ta8-b8;
15 Tc1-c2 De7-d6; 16 Tf1-c1 Lc8-d7;
17 Pf3-e5?! Ld7-e8.
Een veilige zet, al zie ik niet precies waarom
slaan op d4 verhinderd is.
18 Le4-f3?
Wit wil pion d4 per se offeren, maar verstandiger was iets lelijks als 18 Tcd1.
18…Dd6xd4!
Zonder vrees voor spoken.
19 Tc2-c7 Dd4-b6; 20 Lf3-h5?
Diagram 2
Gaat verder in diezelfde vloeiende aanvalsstijl, maar het klopt gewoon niet.
20…Pf6xh5; 21 De2xh5 Db6xb2.
En daar gaat nummer twee. Slaan op f7
gaat nu niet, na 21 Pxf7 Df6! wint zwart
een stuk.
22 Tc1-e1 Td8-d5!
Krachtige centralisatie werkt altijd heel
ontmoedigend.
23 h2-h3 Tb8-d8; 24 Te1-e4??
Een totale black-out tot besluit.
24…Db2-b1+ en wit gaf op, hij verliest een
volle toren.
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Auke Scholma - adscholma@hotmail.com

Voor een beter begrip
ommige dampartijen daar moet je bij
zijn geweest om ze
te begrijpen. De partij uit
de eerste ronde van het
kampioenschap van
Nederland tussen de
latere nummers 1 en 2,
Baljakin en Meurs, leidde
op internetfora tot furieuze discussies. Nu
weet iedereen die daar
wel eens een kijkje
¬ Diagram 1.
neemt, dat frustraties er
ongeremd een uitweg
vinden, maar in dit geval was er meer aan
de hand. De één vond dat Pim Meurs na
een uitstekende partij volkomen terecht
won. Een ander - en deze stuurlui zijn inderdaad de beste aan wal, omdat ze over
sterke computerprogramma’s beschikken wist te melden dat Baljakin in het late middenspel een remisepositie verprutste. Sportief bezien is de eerste mening juist, uit
wetenschappelijk oogpunt valt er iets voor
de laatste te zeggen. We kiezen dus voor
mening A, want topdammen blijft in eerste
en laatste instantie wel sport.
Ook de volgende partij behoeft enige duiding. Voor een beter begrip van de eindfase
kan het ooggetuigenverslag van een betrokkene verhelderend zijn.
Wouter Sipma - Auke Scholma
(NK 2013, 10e ronde)
1.31-26 19-23 2.36-31 14-19 3.41-36 10-14
4.46-41 5-10 5.34-30 20-25 6.31-27 25x34
7.39x30
De jonge debutant uit Hijken, 9e met 8 uit
11, volgt een openingsschema van Baljakin,
ook populair bij Sipma’s clubgenoot en
leermeester Martin Dolfing.
7… 15-20 8.30-25 10-15 9.44-39 20-24 10.5044 17-21 11.26x17 11x31 12.36x27 6-11 13.3328 11-17 14.40-34
Deze zet is minder vrijblijvend dan 14.3933; dat blijkt al over enkele zetten.
14…1-6 15.34-30 7-11 16.41-36 2-7 17.39-33
23-29
Beide spelers houden van avontuurlijk spel:
wit laat de Ghestem-doorstoot toe, zwart
accepteert beleeft.
18.37-31 18-22 19.27x18 12x23 20.31-26(!)
Sipma wil op links speelvrijheid behouden.
20…13-18 21.44-40 9-13 22.42-37 7-12 23.37-

S

31 4-9
Positioneel is 23…18-22?
al een slecht idee wegens de opmars van 43
naar 34, maar op dit
moment maakt 24.26-21!
17x37 25.32x41 23x32
26.38x20 alle bespiegelingen overbodig.
24.31-27 17-21 25.26x17
11x31 26.36x27 12-17
Zwart heeft weinig
bereikt, want wit kan
zonder schade afhaken
met 40-34x34. Wouter is
in remise niet geïnteresseerd en handhaaft
de spanningen.
27.48-42 18-22
Vooral niet 27…8-12? 28.42-37 17-21(?)
wegens de combinatie 27-22, 25-20, 35-30,
33x24, 49x7.
28.27x18 23x12 29.42-37 12-18 30.37-31
18-23 31.31-27 17-21 32.47-41 13-18 33.41-37
21-26
Diagram
34.43-39?
Wit had hier al zeer weinig bedenktijd en
gaat mee in zwarts hersenkronkel.
Dat de afwikkeling 34.25-20?, 35.35-30
alleen maar onheil voor wit brengt, dat
klopt wel. Maar 34.40-34 29x40 35.45x34
kon (en moest) wit nog ongestraft spelen.
Na de afwikkeling 35…16-21? 36.27x16 1822 37.28x17 23-29 38.34x23 19x48 39.30x10
15x4 volgt immers niet het verliezende
40.32-27?, maar het winnende 40.49-43!
48x11 41.16x7.
34…9-13 35.39-34 15-20! 36.49-43 8-12
37.43-39 6-11?
Ook zwart is bijna door zijn tijd heen en
rekent niet goed. Wit kan nu met 38.27-22!
naar een ruime remise afwikkelen. Aangewezen was 37…3-9! 38.28-22 6-11 39.33-28
12-17! met groot voordeel.
38.28-22?
In vliegende tijdnood geven de hersens
geen bruikbare signalen meer naar de hand.
Zwart wint nu eenvoudig.
38…12-17 39.33-28 17-21 40.37-31 26x37
41.32x41 21x43 42.39x48 23x32 43.34x12
11-17 44.22x11 16x18
Wit geeft op.

