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Vreugde en droefenis
Vijf halve finalisten plaatsten zich
vorige week zaterdag voor de
finale in Emmeloord van 10-18
april. Vijf nummers twee moeten
volgende week herkampen voor
de resterende twee plaatsen.
Baljakin, Boomstra, Meurs, Heusdens en Meijer waren al zeker van
deelname.
Wouter Sipma, Anton van Berkel
en Auke Scholma hadden dit jaar
weinig moeite om het altijd glibberige paadje te nemen. Verrassend was de plaatsing van Maarten Linssen uit Huissen. De debutant verwees favoriet Ben Provoost naar de herkamp.
In de afgelopen clubcompetitie
beten diverse grootmeesters hun
tanden stuk op Linssens gezonde
positiespel. Ex-wereldkampioen
Alexander Schwarzman wist na
zijn eerste partij met Linssen welk

vlees hij in de kuip had.
diagram 1
Maarten Linssen-Alexander
Schwarzman
(Nijmegen Open 2013, na 39...9-14)
Wit staat verloren, maar perst er
in zwarts tijdnood een listige
verdediging uit. 40.47-42 11-16
Met deze zet is nog niets mis. Ook
40...14-19 was winnend.
40.39-34 14-19??
Schwarzman was in zijn jeugd
kampioen in het Russische damspel op 64 velden, waar de verplichting tot meerslag niet bestaat. Hier mocht hij na 41.38-32!
echter niet 27x47 slaan, maar was
41...14x28 42.32x32 toch echt
gedwongen.
Na 42...20-24 43.29x20 15x24
ging ook wit van de consternatie
nog in de fout met 44.31-27 22x31
45.36x27 waarna tot remise werd

besloten. Analyse wees uit dat
44.48-43! winnend voordeel geeft.
Voor de volledigheid: met 40...1721! 41.33-28 22x33 42.31x22 18x27
43.37-31 26x37 44.42x22 33x42
45.48x37 21-27! 46.22x31 14-19 had
zwart kunnen winnen.
In drie latere partijen zou Linssen,
altijd goed gemutst, zijn grote
tegenstander nog tweemaal op
remise houden. De gevestigde
orde is gewaarschuwd. De plaatsing van Frits Luteyn was op zich
geen verrassing. Wel de wijze
waarop die tot stand kwam.
diagram 2
Ivo de Jong-Frits Luteyn
(Halve Finale NK 2015, na 12...17-21)
Samen met Luteyn voerde De
Jong bij het ingaan van de laatste
ronde de ranglijst aan. Toen Frits
na 13.31-26! 22-27? 14.26x17 12x21

speelde, verraste Ivo hem met een
bekende truc. 15.33-28!!
Er dreigt 28-22 en hier pas bemerkte de zwartspeler, dat het
voorgenomen ruiltje 15... 21-26
16.32x21 26x17 niet gaat wegens
17.30-24! 19x30 18.35x24 20x29
19.28-22 en altijd volgt 20.38-33
29x38 21.43x1 met winnende dam.
Luteyn offerde een schijf met
15...21-26 16.32x21 16x27 17.28-22
27-31 18.36x27 18- 23.
Wit trapte later in een simpele
combinatie waarmee zwart zijn
schijf terugwon. Toen wit ook nog
de remise uit handen gaf was het
drama compleet. Waardig feliciteerde De Jong zijn fortuinlijke
opponent, maar de wondgenezing zal tijd vergen.
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