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Voor iedereen te volgen
ij de bespreking van grootmeesterlijke duels
blijft voor dammers van een meer bescheiden
niveau veel verborgen. In kort bestek is het
onmogelijk om de reden van iedere zet inzichtelijk
te maken, want daaraan liggen vaak ingewikkelde
berekeningen en diepzinnige strategische plannen
ten grondslag.
Gelukkig doen zich ook in toppartijen genoeg momenten voor die aan spelers van ieder niveau zijn
uit te leggen. Neem de volgende stelling uit het
Roethof Open in Suriname, dat vandaag de laatste
ronde beleeft.
Diagram 1
Amoni Afonsoewa-Guntis Valneris
(Paramaribo, 24 maart 2014, na 33.37-31)
Tegen een onbekende Fransman plaatst de oudwereldkampioen uit Letland een mooie lokzet.
33…20-25! 34.23-18?
Nogal naïef denkt de witspeler zijn beroemde tegenstander een schijf afhandig te maken.
34…25x34! 35.18x27 13-18! 36.39x30 7-11! 37.6x17
12x32 38.38x27
en nu de tegencombinatie:
38…18-22! 39.27x18 9-13 40.18x20 15x44
Deze doorbraak is ruimschoots voldoende voor de
winst, maar in de afwerking zal Valneris zijn professionele nauwgezetheid een moment laten varen.
41.31-27 8-13 42.43-38 1-7 43.38-33 7-12 44.33-28
Diagram 2
Nog steeds mag zwart geen dam maken. Een enkel
goed tempo is echter voldoende. Na 44…12-17 (ook
12-18 voldoet) 45.45-40 44x35 46.28-23 35-40 47.2621 17x26 48.27-22 40-44 49.23-18 13-19 50.18-12
44-50! 51.22-17 50x11 52.12-8 19-23 verliest wit door
overmacht. De truc waarmee Valneris zijn tegenstander laat ontsnappen is toch nog verrassend:
44…13-19?? 45.45-40! 44x35 46.27-21! 16x27 47.3631 27x36 48.28-22! en omdat hij na 49.22-17 wit niet
van dam kan houden moet Valneris in remise berusten. Een en ander werd waarschijnlijk met genoegen gadegeslagen door Alexander Schwarzman,
die nu onbedreigd op de toernooizege kan afstevenen.
De twee volgende composities moeten voor iedere
puzzelaar zijn op te lossen. Wit speelt en wint.
Diagram 3
Louis Dalman 1961
Diagram 4
Jan Scheijen 1940
Oplossingen (alleen de witte zetten):
Dia 3: 1.34-30, 2.24-20, 3.28-23, 4.32-27, 5.42-38,
6.48x8, 7.45x23.
Dia 4: 1.16-11, 2.42-38, 3.36x9, 4.11x24. (meerslag
gaat voor).
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