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DAMMEN

Auke Scholma - adscholma@hotmail.com

Verrassende nummer twee
ij lijkt al een
eeuwigheid
deel uit te
maken van de damgemeenschap, toch is
het pas sinds het WK
van 2001 in Moskou,
dat de tot dan toe
volslagen onbekende
Jean-Marc Ndjofang
(van 15 maart 1976)
zijn entree maakte. In
hetzelfde toernooi
¬ Diagram 1
debuteerden zijn
landgenoten Leopold
Kouogueu en Flaubert
Ndonzi, thans gerespecteerde grootmeesters. En dan te bedenken, dat wij in het
westen voor het jaar
2000 nauwelijks wisten van serieuze damsport in Kameroen.
Ndjofang mengde
zich sinds 2001 regelmatig in de strijd om
de wereldtitel en
¬ Diagram 2
eindigde in 2011 in
Emmeloord als derde
achter Georgiev en
Amrillojev. Zijn tweede plaats geeft hem
nu het recht op een
match tegen Georgiev.
De belangrijkste overwinning in de finale,
in de laatste ronde
tegen Getmanski, kon
u op deze plaats al
bewonderen. Hier
volgen in vogelvlucht
de andere zeges,
¬ Diagram 3
waarmee Ndjofang
zijn nederlagen tegen
Atse en Tsjizjov wist te compenseren.
Diagram 1
Ndjofang- Eduard Boezjinski
(WK 2013, 1e ronde, na 43.43-38)
De veteraan uit Litouwen had al in de voorronden zijn brandstof verbruikt. In plaats
van het gedwongen 43…24-29! volgde in
tijdnood
43…8-13?? 44.27-21! 17x26 45.28-22 18x27

H

46.32x21 26x17 47.34-30
25x34 48.40x9 en zwart gaf
op. Te eenvoudig voor een
WK.
Diagram 2
Artem Ivanov-Ndjofang
(WK 2013, 2e ronde, na
37…11-16)
Ook na 38.36-31 16-21 staat
wit onder grote druk. Toen
de jonge Oekraïner zich
trachtte los te werken met
38.32-27? 22x31 39.36x27
bleek er een lek in zijn
berekening te zitten.
39…19-23! 40.28x19 13x24
41.43-38 20-25! 42.29x20
15x24 43.33-28
Schijnbaar diepzinnig, want
43…18-23? 44.28x30 25x21
45.35-30 levert inderdaad
niet meer dan remise op.
Maar:
43…16-21! 44.27x16 18-23
45.28x30 25x32 en wit gaf
op.
Diagram 3
Ndjofang-Alexander
Schwarzman
(WK 2013, 6e ronde, na
43…9-14)
Na 44.34-30! 20-25 omzeilde wit met 45.39-34! de
valkuil 45.42-38? 25x34
46.39x30, waarna zwart
wint door 17-22, 23-28,
13-18, 19x48, 48x47. Op zijn
beurt was Schwarzman na
45…21-26 46.43-39! niet bij
de les. Nodig is het om met
46…26-31! 47.37x26 23-29
48.34x21 25x43 remise te
maken. Na
46…17-21? 47.42-38 14-20
48.28-22
stond zwart plots verloren. Hij probeerde
nog
48…24-29 49.33x15 23-28 50.32x12 21x41
51.12-7 41-46 52.7-1 16-21(?) 53.22-17 21x12
54.1x4 en zwart gaf op.
Zijn slotoverwinning op Getmanski liet
Ndjofang nog voorafgaan door een gedegen
zege op Erdenebileg Dul. Ndjofang: talentvol, energiek en handelend naar bevinden.

