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Jan Terpstra altijd van de partij
Over liefhebbers gesproken:
iemand die je als eerste te binnen
schiet is Jan T. Terpstra uit Leeuwarden. Als vrijgezelle rentenier
neemt de speler van Huizum deel
aan elk toernooi dat binnen zijn
bereik ligt. Toernooibase telt
sinds 1990 zo’n 2500 uitslagen
van Jan Terpstra. Daarmee is hij
de absolute recordhouder. Dat
zijn resultaten ondanks aanhoudende oefening weinig verbeteren, deert de sympathieke wereldreiziger niet in het minst. Momenteel verkeert hij in Minsk,
daarna reist hij door naar Polen
en dan zal Heerhugowaard Open
wel aan de beurt zijn. Eerder dit
jaar was hij al in Praag, Salou en
Paramaribo, de teller voor dit jaar
staat na vandaag op 65 partijen.
Jan Terpstra heeft meermalen de
degens gekruist met bekende
grootmeesters. Twee jaar geleden
lootte hij in het open toernooi

van Bunschoten Schwarzman en
Ndjofang op één dag. Het ratingverschil van meer dan 500 punten is dan te groot. Dat hij ooit
een internationaal grootmeester
zou verschalken kon Jan Terpstra
niet bevroeden. Toch lukte het
eindelijk in Salou dit jaar. Slachtoffer was schaakgrootmeester
Vassili Ivantsjoek, die zijn vriend
Georgiev af en toe vergezelt naar
damtoernooien.

diagram 1
Vassili Ivantsjoek-Jan Terpstra
(Salou 2016, na 31…8-12)
De ervaren schaker is nog een
ontdekker van ons spel. Na 32.4944? 12-18! heeft Terpstra hem
tactisch gevloerd. Er dreigt 24-30,
18-23. Wit kan de gaten op 38 en
40 niet gelijktijdig dichten en
verloor snel na het offer 33.35-30
24x35 34.32-28 2-7 35.28x17 7-11.
Terpstra heeft zich bij Huizum

jarenlang verdienstelijk gemaakt
als jeugdleider en speelde ook
lange tijd correspondentiepartijen.
Fameus is deze overwinning in
het correspondentiekampioenschap van Nederland in 1984.

diagram 2
Frits Luteyn-Jan Terpstra
( 1984, na 43…18-22)
Zwart is danig uit positie gespeeld
en na 44.40-34! 29x40 45.35x44 is
zijn stand niet te redden. De
meervoudige correspondentiekampioen speelde echter
44.42-37(?) 19-23! 45.37-31?
en werd verrassend gevloerd met
een Coup Napoleon.
45…23-28!! 46.32x34 22-28
47.33x22 24-29 48.34x23 25-30
49.35x24 20x36 en wit gaf op.
De volgende correspondentiewinst mag eveneens in de boeken.

diagram 3
Jan Terpstra-Bert Karman
(1992, na 42…10-15)
Na 43.43-39? forceerde zwart een
prachtige winst:
43…14-20! 44.34-29 12-18! 45.3934 17-21!! 46.26x17 16-21 47.27x7
18x38 48.33x42 24x2!
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