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DAMMEN
De ‘club van damgrootmeesters
ooit verslagen door een vrouw’
heeft een prominent nieuw lid. In
de tiende editie van Thailand Open
verloor Jean Marc Ndjofang van de
Russische Natalia Shestakova. De
Kameroenese uitdager van wereldkampioen Georgiev voegt zich bij
illustere collega’s als Harm Wiersma, Jannes van der Wal en Vadim
Virny.
Zelf zal ik een van de ereleden
zijn. Er schieten me zo vier hardhandige nederlagen te binnen.
Opgroeiend in de Friese Wouden
was de mores dat je vijandige mannetjes een pak op de donder mocht
geven. Vechten met een meisje, dat
deed je niet.
Bij Afrikaanse dammers is de
angst voor gezichtsverlies groot.
Toen tienvoudig Nederlands kampioene Karen van Lith in 1991 meespeelde in de Baba Sy Memorial in
Dakar zagen ze er voor het eerst
een vrouw op hoog niveau dam-

Nieuw lid van de club
men. Haar Afrikaanse tegenstanders speelden uiterst behoedzaam.
Nog in de jaren tachtig kwam het
trouwens in Nederland voor, dat
damclubs mannelijke leden verloren als zich een vrouw aanmeldde.
Was je een avond in de week verlost van vrouwvolk, kwamen ze
toch weer binnen, zo luidde ongeveer het argument.
Dat er een onderhuidse spanning aanwezig is tijdens partijen
van man tegen vrouw wordt door
weinig mannen ontkend. Vergeet
verder niet, dat vrouwen tijdens de
zomertoernooien soms ieder kledingvoorschrift tarten. En de man
maar geconcentreerd naar het
bord turen.
Diagram 1
Natalia Shestakova-Jean Marc
Ndjofang
(Thailand Open, 3 juni 2014, na
31.31-27)
Wit heeft ontwikkelingsproblemen aan beide vleugels. Toch kan

zwart niet eenvoudig profiteren.
31...21-26?
Zo moet het zeker niet, want wit
kan nu met de combinatie 32.36-31
26x37 33.28-23! 37x30 34.40-34!
18x40 35.45x5 alle kansen naar
zich toe trekken.
Ook wit is niet vlijmscherp:
32.41-37? 11-17 33.34-30 17-22
34.28x17 12x21 35.30x19 13x24
36.33-28 10-14 37.48-43 14-19
38.43-39 6-11(?) 39.39-34!
Diagram 2
39...18-23?
Nu wordt het echt kritiek. Ook
niet goed is 39...8-13? 40.46-41!
18-23 41.34-30! 11-17 42.27-22! 13-18
43.22x11 16x7 44.30-25 en na 18-22
45.25x14 22x33 maakt wit het elegant uit door 40-34, 34-29, 32-27,
37x19. Met 39...8-12! 40.34-30 20-25
41.36-31! 25x34 42.40x20 15x24
43.45-40 kan zwart overleven.
40.34-30! 23-29 41.28-23
Wit combineert naar dam. Bijna
gewonnen is ook 41.40-34 29x40

42.45x34. Dan dient zwart de verdediging 42...19-23! 43.28x19 24x13
44.30-25 20-24 45.25-20 24-29
46.34x23 15x24 47.23-19 13-18!
48.19x30 8-12!! 49.30-24 12-17!
50.24-20 17-22 51.36-31 22-28
52.32x12 21x41 53.46x37 11-17 te
vinden, met ontsnapping in een
drie-om-een eindspel.
41...29x18 42.37-31 26x28 43.3025 21x32 44.25x3 32-38?
Met 44...11-17! kan zwart de dam
vangen en nog net remise bereiken door twee dammen te halen.
Nu is de dame uit Jakoetsk genadeloos.
45.3-25! 24-29 46.25-48 29-33
47.46-41 16-21 48.41-37 11-17 49.3530 15-20 50.48-34! 28-32 51.37x39
38-42 52.30-25 20-24 53.34-1 21-27
54.1-6 17-21 55.6-33
Zwart geeft het op.
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