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Liefhebbers
In de zomer lag het damleven
vroeger goeddeels stil. Tegenwoordig kunnen liefhebbers die
nooit genoeg krijgen van het
spelletje het hele jaar doordammen. In Friesland wordt al voor
de 27ste maal de Zomercompetitie gespeeld, waarin meer dan
veertig deelnemers van diverse
pluimage hun krachten meten.
Mijn oud-clubgenoot bij Rinsumageest Durk Douma telt 85
lentes, maar weet van geen ophouden. De gewezen veekoopman uit Lioessens nam al in 1955
deel aan het kampioenschap van
Friesland. Met een geheel eigen
stijl. In de gloriejaren van Rinsumageest, eind jaren negentig,
fungeerde hij als invaller in de
hoofdmacht. Daarbij kwam het
goed uit dat Douma over een
flinke Mercedes beschikte.
Bij een verre uitwedstrijd tegen
De Lier zou hij voor het vervoer

van sterspeler Bauke Bies zorgen.
De twee arriveerden een half uur
te laat, maar maakten dat goed
door sneller te spelen. Na afloop
gaf Douma zijn bijrijder de schuld
van de vertraging. Bies had goed
verweer: ,,Douma had alleen een
kaart uit 1953 in de auto. Daar
stonden de snelwegen niet op.’’
Douma’s spel wordt niet gehinderd door theoretische kennis, hij
tapt vooral uit de trukendoos.
Tegen Huizumer Jan Terpstra was
hij een schijf achter geraakt.

diagram 1
Jan Terpstra-Durk Douma
(Leeuwarden Open 1990, na
48.29-24)
Onder het motto opgeven kan
altijd nog speelde Douma
48…18-23
en Terpstra, die met zijn gedachten al bij de volgende partij was,
speelde achteloos

49.24-19?
waarna een verraderlijke meerslag zijn werk deed.
49…27-31!! 50.36x29 14x45 en
zwart won.
Mooi voor de liefhebbers is dat de
Friese Zomercompetitie via toernooibase is te volgen. De commentaren van de kijkers zijn niet
altijd foutloos, want die worden
fris van de lever gegeven, zonder
computerhulp. De volgende stelling deed stof opwaaien.
diagram 2
Durk Douma-Gerrit Terpstra
(Friese Zomercompetitie 2016, na
42.43-39)
De zwartspeler uit Surhuisterveen, ook al een oudgediende,
begon zich onnodig zorgen te
maken over de witte combinatie
27-21, 28-22, 35-30, 45-40 en speelde het rampzalige
42…24-29?

Veel beter is 42…14-20, al heeft wit
na 43.34-30 20-25 44.39-34 geen
problemen. Na de partijzet kon
wit winnen door 43.39-33! 29x40
44.45x34, waarna tegen de dreiging 33-29, 27-22 geen verweer is.
Wat Douma doet is niet slecht.
43.45-40
Dit lijkt afdoende met het oog op
de variant 43…14-20 44.39-33 (ook
sterk is 35-30) 20-24 45.34-30 3-9
46.37-31 9-14 47.30-25 (na 42-37 of
31-26 kan zwart zich nog redden
met 14-20, 30-25 29-34) en nu
loopt zwart na 47…6-11? 48.31-26
te pletter, maar met 47…18-22!
48.27x20 24x15 49.33x13 6-11
50.28x19 12-18 51.13x22 17x48 kan
zwart een reddinggevende dam
nemen. Terpstra panikeerde met
het offer 43…29-33 en kwam er
niet meer aan te pas.
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