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Jong geleerd, oud verbaasd
Van mensen die niet dammen
krijg ik weleens de vraag of het
spel op den duur niet verveelt.
Het lijkt ook zo bedrieglijk eenvoudig! Om te laten zien dat zelfs
ervaren spelers geregeld worden
verbaasd hoef je niet ver te zoeken. In de halve finale van het NK
troffen vorig weekeinde twee
oude rotten elkaar.

diagram 1
Peter van der Stap-Andrew
Tjon A Ong
Na 34…8-12.
De witspeler draait al veertig jaar
mee in de subtop van Nederland.
Het valt te begrijpen dat hij 35.4035 minder aantrekkelijk vindt
wegens 35…24-29 met een zwarte
doorbraak voor twee schijven.
Toch was dit verre te verkiezen
boven het gespeelde
35.48-42? 11-17!
Want nu staat wit plotseling
verloren. Zwart maakt gebruik

van twee tactische wendingen die
allebei bekend zijn, maar door de
gecombineerde werking verrassen. Het voor de hand liggende
36.42-37 verliest door het offer
36…16-21! 37.27x16 18-22 waarna
de dreiging 24-29 onafwendbaar
is. Dus volgde
36.40-35
Nu maakt zwart gebruik van de
schijf op 15:
36…24-29! 37.33x24 19x30
38.28x8 12x3 39.35x24 4-10!
40.15x4 6-11 41.4x22 17x48
en zwart won snel.
In het laatste nummer van
Hoofdlijn zijn veel verbazende
spelmomenten te bewonderen.
Eerst moet ik dan ook dit prima
tijdschrift warm bij u aanbevelen,
want wat een kwaliteit krijgt u
voor 37,50 euro per jaar voor
negen nummers! Fraaie artikelen
van wereldtoppers – Boomstra,
Schwarzman, Valneris, Domtsjev,
Sipma, Boom – zorgen voor ein-

deloos vermaak. In de bijdrage
van Aleksej Domtsev springt de
volgende stelling in het oog.

diagram 2
Edvard Boezjinski-Pierre Pincemaille (Praag 2016)
De ervaren grootmeester uit
Litouwen controleert beide vleugels. Boezjinski zal verbaasd zijn
geweest over de tactische weerbaarheid van de zwarte stelling.
In de partij speelde de Fransman
31…11-17
Domtsjev wijst er op dat zwart
een prachtige kans mist. Die
bestaat in 31…8-12 32.30-25? (beter
is 32.39-33) 23-29! 33.39-33 (33.3934
29-33 34.28x39 24-29) 33…12-17!!
met een nooit vertoonde dwangsituatie. Wit mag de aangeboden
winst van drie schijven door
34.27-21 niet nemen wegens 24-30.
En ook 34.27-22 18x27 35.32x12
16-21! 36.26x17 11x22 37.28x17

29-34 38.40x29 13-18 39.12x23
19x37 gaat verliezen voor wit. Na
34.35-30 24x35 35.33x24 slaat
zwart 19x30 36.25x34 om dan met
17-21 een schijf te winnen. Kortom: wit staat verloren!
32.30-25 8-12
Ook met deze zet is niets mis, al
zou zwart later wel verliezen,
maar Domtsjev wijst op de kansen na 32…24-29(!). Wit kan dan
veel fout doen. 1) 33.39-34? 18-22!
34.27x9 17-22 35.28x17 8-13 36.9x18
23x21 37.26x17 3-8 38.34x23 19x50.
Of 2) 33.39-33? 6-11! 34.33x24
19x30 35.28x10 15x4 36.35x15 4-10
37.15x4 13-19 38.4x22 17x50.
Ook is er nog de combinatie
33.35-30 18-22 34.27x9 29-33
35.38x18 19-24 36.30x10 15x33
37.39x28 8-13 38.25x14 3-9 39.14x3
13-18 40.3x21 16x47 maar dat
wordt remise.
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