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DAMMEN

Auke Scholma - adscholma@hotmail.com

Revanche voor Baljakin
et een deelnemersveld dat in
de bovenste
helft te vergelijken was
met het wereldkampioenschap, kan de grote
animator Maarten van
Leenen tevreden terugkijken op het derde
Heerhugowaard Open.
De organisatie had weer
enkele nieuwe ideeën
ingebracht. Zo gaf Ton
Sijbrands dagelijks commentaar via internet en
waren er tientallen partijen live te volgen, doordat spelers via tablets de
partijnotatie bijhielden.
Na negen ronden kwamen slechts vier van de
140 deelnemers tot een
score van 13 punten uit:
Baljakin, Schwarzman,
Georgiev en Flaubert
Ndonzi.
Baljakin werd met de
hoogste tegenstanderra¬ Diagram 2
ting toernooiwinnaar en
haalde daarmee zijn
¬ Diagram 1
gram voor de gemiste
WK-finale in Rusland.
Onder de achttien spelers met 12 punten
schaarden zich de noorderlingen Martin
Dolfing, Auke Scholma, Hans Jansen en
Wouter Sipma, allen spelend voor Hijken/
DTC. Nederlands kampioen Baljakin toonde
al in de eerste ronde zijn vorm met een
uiterst creatieve zege.
Diagram 1
Johan Veerman-Alexander Baljakin
(Heerhugowaard Open 2013, na 32…18-23)
Met 33.38-32? zette de Volendammer de
zaak op scherp. Zwart kan nu platweg een
schijf winnen door 33…21-26 34.31-27
22x31 35.36x27 14-20! 36.33-28 20x29
37.28x19 en dan de kleine combinatie 17-22,
29-34, 8-13, 2x25. Maar wit heeft dan lichte
compensatie en kan nog lang vechten. Zo
kwam Baljakin tot het opmerkelijke plan:
33…23-29! 34.24-19 29x27 35.19x10 4-9!!
36.10-5 27-32!! 37.5x37 21-26!
Nog nooit vertoond! Wit zit opgescheept
met een gratis dam die hem alleen narig-
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heid bezorgd. Nog even
kan hij de dreiging 9-14
pareren met
38.30-24 8-13!
maar nu dreigt, na bijvoorbeeld 39.39-33 opnieuw 39…9-14! 40.37x5
26x46 en de hangende
schijf op 40 maakt, dat
wit na 41…7-11 twee
schijven moet offeren
om 22-28 te voorkomen.
39.37-23
Iets langer kan wit verdedigen met 39.39-34
9-14 40.37x10 26x46
41.10-4 13-18 42.24-20
15x24 43.4-15, maar na
43…5-23 44.15x47 is het
eindspel ongetwijfeld
verloren. Zwart breekt
over zijn rechterflank
door naar een tweede
dam.
39…26x46 40.23x1 2-8!
41.39-33
Ook na 41.1-6 46-28!
42.39-34 28-50 wordt
wits dam gevangen.
41…8-12! 42.1x31 17-22
43.31x18 13x22 44.33-29
46-14
Wit geeft op.
Buiten deze partij won Baljakin nog van
lokale held Ivo de Jong, maar vooral zijn
zeges op Hans Jansen en ondergetekende
legden gewicht in de schaal.
Diagram 2
Auke Scholma-Alexander Baljakin
(Heerhugowaard Open 2013, 6e ronde, na
40…23-29)
In de tweede partij van een lange hete dag
kwam wit om niet opgehelderde reden met
41.36-31??, waarna zwart eenvoudig de
winst forceerde door
41…3-9! 42.39-33 21-26! 43.28-23 26x39
44.23x21 15-20! 45.40-34 29x40 46.35x33
24x35 47.21-17 35-40 48.27-21 16x27 49.1711 40-44 50.11-7 44-50 51.33-29 27-32
52.38x27 50-45 en ik gaf op.
Wit kon nog prima 41.48-43! spelen, maar
de verrassend eenvoudige wending 41…3-9?
(verplicht is 41…18-23 42.27-22 met gelijk
spel) 42.39-34! 18-22 43.34x23 22x42 44.32-

