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Charmedammers vieren carnaval
Van oudsher vallen enkele ronden van de halve finales van het
Nederlands Kampioenschap
samen met het carnaval. Als
noorderlingen hoopten wij in die
periode op een tegenstander uit
Brabant of Limburg. Die was in
zijn boerenkiel, na een doorwaakte nacht en met een kegel
tot ver over het bord, een vogeltje voor de kat. De jeugd van
tegenwoordig is anders. Het
carnaval wordt gevierd op het
bord in plaats van ernaast. En nu
zijn juist noorderlingen de
smaakmakers.
Bij het overlijden van Eddy Wally
leerden we dat zangers van het
levenslied in Vlaanderen charmezangers worden genoemd. Wij
hebben onze charmedammers.
In Friesland kijken ze graag naar
de capriolen van Jan van Dijk.
Dat hij de enige Friese deelnemer
is stemt minder vrolijk. In 2014
drong de Ureterper door tot de

finale. Dat zal nu niet gebeuren,
maar in zijn partijen valt altijd
wat te beleven. Zelfs als het misgaat.

diagram 1
Jan van Dijk-Wim Kalis
(halve finale NK, 6 februari 2016,
5de ronde)
Na een start met vier remises
besloot Jan dat het tijd werd voor
een paard in de gang. Buurman
Kalis schopte het arme dier
echter snel naar buiten.
19.33-28 17-22! 20.28x19
Na 20.28x17 21x12 is 21.39-33
verhinderd door de combinatie
13-19, 23-28, 12-18.
20…22x31 21.41-36 7-12 22.36x27
4-10 23.46-41 12-17 24.41-36?
Wit staat al slecht. Nu waait zijn
praalwagen als een stervende
zwaan in elkaar.
24…26-31! 25.37x26 17-22
26.26x28 18-23 27.29x18 20x40!
28.44x35 13x44 29.49x40 25x45

En nadat zwart met dit bijzondere kaatsingzetje gratis doorbrak
naar dam, gaf wit het op.
Prins Carnaval in dezelfde groep
is Michiel Kroesbergen, tevens
voorzitter van Damgenootschap
Het Noorden uit Groningen. Als
hij in de laatste ronde op 20
februari niet verliest van Hein
Meijer, speelt hij weer in de
finale.

diagram 2
Jeroen Goudt-Michiel Kroesbergen
(halve finale NK 2016, 5de ronde,
na 35.33-28)
Tegen de CDA-politicus uit Enschede, die in 1989 zijn laatste
NK-finale speelde, lijkt Kroesbergen het feest na 35…14-19 te
hebben geregeld.
En na 36.35-30? 19-23! 37.28x17
11x42 38.41-37 42x31 39.36x27
18-23 40.29x18 20x40 41.39-34
40x29 42.30-24 29x20 43.18-12

25-30 44.12-7 26-31 45.27x36
30-34 zou zwart inderdaad gaan
winnen.
Het had anders kunnen lopen als
wit 36.36-31! 19x30 37.35x24
speelt. Goudt zag natuurlijk het
probleem 37…12-17 38.28-22? 17x28
39.32x12 21x32 40.37x28 26x37
41.41x32 11-17! 42.12x21 16x38 met
winst voor zwart. Maar winnend
voor wit is: 38.39-33!! 17-22
39.28x17 11x22 ( of 39…21x12 40.3328 11-17 41.28-22 17x28 42.32x23
6-11 43.41-36 W+) en dan het
prachtige valluikslagje 40.34-30!
25x23 41.32-28! 20x38 42.28x8
21x32 43.37x17 26x37 44.41x43.
Alaaf!
Voor Drenthe keek de populaire
charmedammer Wouter Sipma
tevreden toe hoe de concurrenten
elkaar om zeep brachten. Ook hij
kan op voor zijn volgende finale.
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