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Verbazingwekkend slagspel
Vandaag begint het Heerhugowaard Open NK, dat zich in enkele jaren ontwikkelde tot het
grootste damevenement in Nederland. De wereldtop is aanwezig en de partijen zijn live te
volgen via internet met commentaar van Ton Sijbrands en
elfvoudig Nederlands kampioene Karen van Lith.
In de aanloop waren er toernooien in Minsk, winnaar Andrei
Toltsjikov met 16 uit 9, en het
Poolse Nidzica, waar Alexander
Boelatov zegevierde voor Vipulis
en Domchev. Het Boboli Open in
Bunschoten is deze week verspeeld met Alexander Schwarzman als waarschijnlijke winnaar.
Aan interessante partijen heeft
de liefhebber voorlopig geen
gebrek. Nog even tijd voor luchtig vermaak. In damtijdschrift De
Problemist vind je altijd composities, eindspelen of partijcombi-

naties die de zinnen prikkelen.
diagram 1
In het kampioenschap van
Utrecht ontdekte witspeler Piet
Schuurman pas na de partij,
waarschijnlijk geholpen door
een computerprogramma, hoe
hij in deze stand kon winnen
van Cor Vonk.
1.30-24!! 20x49
Na 1...20x27 2.34-30 22x44 3.31x4
25x34 4.4x50 wint wit eenvoudiger.
2.39-33!! 49x21
Na 2...49x27 3.33-29 22x24 4.31x4
23-28 5.4x20 25x14 staat zwart
een schijf achter.
3.48-42! 23x32 4.31-27! 22x31
5.36x38 21x30 6.35x4 en na deze
zevenklapper kan zwart opgeven. Fraai hoe de zwarte dam
door een tussencombinatie naar
veld 30 wordt geslingerd. Het
doet denken aan een recente
compositie van Joeri Jermakov.

diagram 2
Ook hier een zeer verrassende
ontleding:
1.28-23! 18x49 2.48-42! 25x34
3.43-39!! 34x43 4.33-28 22x33
5.38x20 15x24 6.35-30! 24x35
7.45-40 35x44 8.50x48
Net als in de vorige neemt wit
tijdens de afwikkeling een 1om-2. Deze dient een dubbel
doel. De formatie 48/42/37 wordt
gevormd en de zwarte dam
wordt bevrijd om de rol van
slachtoffer te kunnen vervullen.
8...49x27 9.37-31 26x37 10.42x15
wit wint.
In 1996 speelde de Fransman
Constantin thuis een partij tegen
het sterke computerprogramma
Truus van de Nederlander Stef
Keetman. Nadat Truus als laatste
zet 12-17! had gespeeld, dacht de
mens in het voordeel te komen.
diagram 3
1.25-20(?) 14x25

Om aan de vreselijke omklemming 18-22x22 te ontkomen, kan
wit alleen nog de wanhoopsactie
1.27-22 18x27 2.32x12 23x32
3.34x23 19x37 4.30x8 32x43 5.8-2
ondernemen, al heeft zwart ook
dan een zeer gunstig eindspel.
2.27-22 18x27 3.32x12 23x32
4.34x14 9x20! 5.30x8
Dit lijkt op zijn minst tot een
voordelig eindspel te lijden,
maar het digitale brein heeft een
prachtige verrassing in petto:
5...3-9! 6.38x27 9-13!! 7.8x19
25-30 8.35x24 20x49!
De dubbele aanslag op wits losse
schijven is dodelijk, al dient
zwart na 9.12-8 49x48 10.8-3 nog
nauwkeurig 10...48-30! 11.45-40
30-35! 12.40-34 35-24! te spelen
om de overmachtwinst veilig te
kunnen stellen.
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