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Vrolijk dammen in tweede klasse
De landelijke clubcompetitie
kent vier klassen: ereklasse,
hoofdklasse, eerste klasse en
tweede klasse. Natuurlijk krijgt
de hoogste klasse de meeste
aandacht.
Voor een goed humeur en een
paar onderhoudende uurtjes is
het tegenwoordig ook mogelijk
om via Toernooibase de partijen
van de tweede klasse na te spelen. Daar gaat het nog om de
onbekommerde spelvreugde en
word je als toeschouwer geregeld getrakteerd op een fraaie
blunder of een chaotisch speltype.
In de Tweede klasse A spelen
louter teams uit Friesland en
Groningen. De onderhuidse
rivaliteit tussen de twee noordelijke rijksdelen maakt dat de
spelers er een schepje bovenop

gooien in de onderlinge strijd.

diagram 1
Reinout Sloot-John Thimister
(BEGB Britsum-PGT Delfzijl, na
31…20-24! 32.29x20 15x24)
Op krachtige wijze heeft de speler
van het Provinciaal Gronings
Tiental het centrum veroverd.
Sloot verliest het motto van zijn
club Bezint Eer Gij Begint uit het
oog als hij tot 33.48-42? overgaat.
De schijnbaar onafwendbare
dreiging 33-28 is wel degelijk af te
wenden zoals Thimister laat zien:
33…22-28!! 34.33x22 18x27 en
toen wit zag dat er ongeacht zijn
slag altijd 14-20, 12-18 en 8x48
volgt, gaf hij de partij op.
De tweede klasse is voor oudere
spelers soms de plek om hun
carrière rustig af te bouwen, voor
(piep)jonge spelers is het juist de

eerste stap naar boven. In Het
Noorden 2 uit Groningen strijden
oudgedienden als Marinus Damkat en Jacob Ganzevoort zij aan zij
met spelertjes die hun kleinkinderen konden zijn.
Tegen Sneek, dat eveneens aantreedt met talentvolle jeugd, nam
vader Danny Staal het team op
sleeptouw waarin zijn kinderen
Suzanne en Sander spelen.

diagram 2
Marcel de Vries-Danny Staal
(SDC-Het Noorden 2, na 48…11-16)
Onder druk van de klok durfde
wit 49.33-28 niet aan, hoewel dat
nog net remise zou zijn. Na
49.32-27? 17-22! 50.27x18 23x12
51.33-28 12-17! 52.39-33 30-34!
moest wit de vlag strijken.
Soms vallen beslissingen als je ze
niet meer verwacht.

diagram 3
Fenno Werkman-Ultsje Hosper
(Heerenveen 3-Warffum)
Wit aan zet lijkt zich met remise
te moeten verzoenen, maar treedt
uit de schaduw van broer Nico:
52.36-31 15-20 53.33-28 2-7 54.4338 7-12?
Ook de zwartspeler heeft een
sterker spelende broer, Henk, die
de stand wel remise had gehouden met 54…20-25 55.38-32 7-11
56.31-27 25-30 57.27x7 30x39, zoals
eens voorkwam in een partij
Getmanski-Fijn van Draat uit het
WK junioren van 1996.
Nu was het na 55.38-32 12-18
56.31-27 18-23 57.27x16 snel gebeurd met zwart.
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