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DENKSPOR
Pakkende momenten

Een EK voetbal kan nog zo saai
zijn, een betoverende omhaal van
een Zwitser maakt veel goed. Van
een wandeletappe in de Ronde
van Frankrijk herinneren we ons
de ziedende sprint die met een
banddikte wordt beslist.
Ook trekken dampartijen aan ons
voorbij die slaaptabletten overbodig maken. Tot het oog blijft
haken aan momenten van grote
schoonheid of verbazende verrassing. Vorig jaar kreeg ik in Cannes
deze stand op het bord tegen de
Fransman Andre Bercot.

diagram 1
In deze stelling, die vaker is voorgekomen met schijf 4 op veld 3,
overwoog ik 23.38-32, maar koos
voor 23.37-31. Toen ik de partij ’s
avonds analyseerde met hulp van
de computer, want zo gaat dat
tegenwoordig, hielp de machine
me over 23.38-32? snel uit de

droom. Zwart wint dan door
23…21-27!!. Als wit 24.32x23 slaat
volgt 27-32, 17-21, 11x24 met schijfwinst voor zwart en 24.32x21 leidt
door 14-20!, 4-10, 11-16, 16x47 (met
dank aan schijf 4) tot een winnende dam voor zwart. Ik besloot het
trucje voor mezelf te houden,
want je weet maar nooit of het
nog van pas kan komen. In het
laatste kampioenschap van Rusland bleek hoe verrassend de
wending is. Niemand minder dan
Alexander Schwarzman speelde
in de eerste diagramstand wel
23.38-32? en had geluk dat tegenstander Permyakov met 23…13-19?
vervolgde. Op Toernooibase was
er al snel een snoodaard wiens
computer de heren op de vingers
tikte. Geheime wapens hebben in
dit tijdperk geen lang leven.
Roel Boomstra werd dit jaar sneldamkampioen van Nederland.
Door een overwinning op Ron

Heusdens in de laatste ronde,
eindigde hij een punt voor Baljakin. Op zijn facebookpagina liet
Boomstra zien dat Heusdens zich
met een verrassende wending
had kunnen redden. Hij verfraaide het tot een prachtige forcing,
die tot in het eindspel een maximum aan precisie vereist.

diagram 2
Als volgt dwingt wit de winst af.
1.35-30! 14-20
Zwart blijft 16-11 verhinderen
door 22-27 en 23-28. Na 1…2-7 zou
wit snel winnen door 2.29-24! 7-12
3.33-28! 22x33 4.38x29 12-17 5.4540 17-22 6.40-35.
2.45-40! 9-14
Alleen zo lijkt zwart te kunnen
overleven. Na 2…2-7 3.42-37 7-12
(er dreigt 30-24) 4.40-35 20-24
5.29x20 25x14 6.33-29! is zwart
een speelbal in wits handen.
3.40-35 2-7 4.42-37 7-12

En nu volgt de verborgen wending waarmee Heusdens zich had
kunnen redden.
5.30-24! 19x28 6.16-11 23x34
7.32x23 18x29 8.47-41! 36x47
9.35-30 47x33 10.30x10
Het afspel wint haarscherp.
10…29-34 11.10-4! 34-40
Er dreigde 4-15.
12.4-22! 40-45 13.22-50 25-30
14.37-32!! 30-34 15.32-28! 34-39
16.50x15 50-45 17.15-33!
En de zwarte dam kan niet meer
ontsnappen van de triktrak diagonalen.
17…50-45 18.33-50! 50-29 19.11-7!
29x1 20.50-45!
Zwart moet zich overgeven.
Het eindspelmotief na 17.15-33 is
eens op het bord getoverd door
R.C. Keller tegen Wim Rustenburg
in het NK 1940.
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