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Damfeest in Heerhugowaard
De vierde editie van Heerhugowaard Open was met 191 deelnemers opnieuw ambitieuzer van
opzet dan de vorige drie. Een van
de nieuwigheden was dat tien
spelers zich konden plaatsen
voor de kroongroep van volgend
jaar, met een prijzengeld van
20.000 euro.
De combinatie van een open
toernooi met een kroongroep
die een rond toernooi speelt is
toe te juichen. Sportief bezien
gaat er niets boven een toernooi
waarin alle spelers elkaar treffen.
Een rondtoernooi is door de
sportpers beter te verslaan.
Winnaar van het toernooi werd
Alexander Schwarzman, die
wereldkampioen Alexander
Georgiev versloeg in een afsluitende sneldambarrage. Opmerkelijk was dat de doorgaans
onverstoorbare Georgiev zich op
het FMJD-forum beklaagde over
de voortdurende bodymove-

ments van zijn landgenoot, waardoor zijn concentratie werd
verstoord.
Beste noorderlingen werden
Wouter Sipma (8ste) en Martin
Dolfing (16de), hoewel de spelers
van Hijken zich niet plaatsten
voor de kroongroep van volgend
jaar. Dat lot deelden ze overigen
met Roel Boomstra, Alexander
Baljakin, Pim Meurs en andere
grote namen als Tsjizjov, Virny,
Ndjofang en Heusdens.
Een andere speler van Hijken,
Jacob Okken uit Emmen, was
goed op weg naar een hoge
klassering. In de zevende van
negen ronden versloeg hij de
Russische grootmeester Andrej
Kalmakov en kon toen bogen op
een score van plus vier.
Helaas moest hij het toernooi
hierna wegens familieomstandigheden verlaten.
diagram 1
Okken-Kalmakov

Zwart heeft een goede aanval,
maar is niet alert.
40...2-8??
Jacob wel! Hij neemt een vernietigende combinatie. 41.38-32!!
27x49 42.31-27! 49x24 43.27x18
en wit won moeiteloos. Tussen
de honderden partijen die er in
zo’n toernooi worden gespeeld,
vallen prachtige staaltjes van
strategie te bewonderen. Die
kunnen echter alleen ten volle
worden genoten met begeleiding
van uitgebreide analyse. Daarom
verstout ik mij om, ondanks een
bescheiden eindklassering, een
tactisch fragment uit eigen koker
te presenteren.
diagram 2
Auke Scholma-Eric van Dusseldorp
In deze rustige stelling sloeg de
vlam in de pan na 32...3-9 33.3530 23-28 34.32x23 19x28 35.31-26
16-21 36.29-24!! Zwart bevindt
zich nu in een wespennest. Dui-

delijk is dat 36...21-27? niet gaat
wegens 24-19, 37-32, 42x4. Maar
ook 36...18-22? 37.34-29! 13-18 (of
37...21-27 38.38-32! enz.) 38.29-23!
18x20 39.38-33 28x39 40.48-43
39x48 41.42-38 48x31 42.36x27
gaat zwart geruisloos verliezen.
En 36...11-16 37.34-29! 28-33 38.3832! dwingt zwart tot het bedenkelijke 38...15-20 39.29x33 20x29,
omdat 38...33-39 hardhandig
faalt op het offer 39.48-43 39x48
40.42-38 48x31 41.36x27 met
winst voor wit. Het minste van
de kwaden was 36...18-23.
36...14-19?
Nu dwingt wit een winnende
combinatie af.
37.34-29! 9-14 38.29-23!! 18x20
39.38-33 28x39 40.48-43 39x48
41.42-38 48x31 42.36x9 14x3
43.25x23
Zwart geeft op.
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