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Mysterie van het tempo
n Friesland is het
persoonlijke kampioenschap gestart
volgens een nieuwe
formule. Na experimenten met open toernooien, die niet bevredigend
waren, is er gekozen voor
een indeling in klassen,
zoals bij teamsporten.
De spelers die zich aanmelden worden naar
rating verdeeld over vier
klassen.
In iedere klasse wordt
met acht spelers een
rond toernooi afgewerkt.
Het lijkt me een prima
idee, dat ook op nationaal niveau navolging
verdient.
Het toernooi is weer op
de voet te volgen via
Toernooibase. In de
tweede ronde was er een
bijzonder treffen, dat op
de vierkante centimeter
werd beslist.

39.17-11 46-28 40.11x2
28x44 41.2-7 13-18!
42.7x9 3x14 43.26-21

I

¬ Diagram 1

¬ Diagram 2

Diagram 1
Tjalling GoedemoedErwin Heslinga
(Fries Kamp., 15 maart
2014, na 32…9-14)
Wit heeft een goede
Ghestem-doorstoot
geplaatst. Men zou verwachten dat hij 33.34-30
zou spelen om de zwarte
speelvrijheid verder in te
perken. Ook dan heeft
zwart na
¬ Diagram 3
33…24-29 echter verweer. In plaats daarvan hield Goedemoed
zijn tegenstander een worstje voor met
33.43-39
Zwart grijpt zijn kans om naar een eindspel
af te wikkelen met kans op remise.
33…11-17 34.22x11 16x7 35.27x16 26-31
36.37x26 18-22 37.28x17 23-29 38.34x23
19x46
De spelers hebben na deze afwikkeling
ieder voor zich hun kansen ingeschat. Het
logische vervolg was

Diagram 2
Een intrigerend moment
is aangebroken. Zwart
heeft gezien dat wit
altijd met schijfwinst
zijn dam vangt. Zijn
redelijke verwachting is
echter dat de overblijvende drie tegen twee
remise bevat. Het lijkt
logisch, dat hij vast met
een van zijn schijven
oprukt richting dam.
43…14-19?
Het is bijna niet te geloven, maar de remise was
alleen te behalen met
een wachtzet van de
zwarte dam, bijvoorbeeld
43…44-50. Als wit dan de
dam vangt is de stand
remise!
44.21-17! 44x6 45.16-11
6x42 46.47x38
Diagram 3
46…8-13
Ook 46…19-24 helpt niet.
Na 47.45-40! 8-13 48.3832! (48.38-33? 24-29!
remise) 48…13-18 49.3228 24-29 50.40-34 wint
wit.
47.35-30!
Deze stelling zou zijn
ontstaan met wit aan zet
als zwart op zijn 43ste
zet had gepast. Wit kan
dan niet winnen. Waarom nu dan wel? Dat zit hem in de wisseling
der tempi. Als zwart 47…13-18 speelt volgt
het offer 48.30-24! 19x30 49.45-40 en wit
wint door oppositie. Dus moet zwart wit
naar dam laten gaan en komt te laat om
met zijn twee schijven de voorstopper (een
term van Goedemoed) op veld 38 te omspelen.
47…19-23 48.30-24 13-18 49.24-20 23-28
50.20-14 18-22 51.14-9 22-27 52.9-3 en
zwart gaf het op.

