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Vier debutanten
debutante
Het deelnemersveld van het
NK2017 kent vier debutanten. De
twee jonkies Martijn van IJzendoorn en Jitse Slump werden min
of meer verwacht. IJzendoorn,
meervoudig wereld- en Europees
kampioen bij de junioren, vond
de afgelopen jaren aansluiting bij
de wereldtop. Hij plaatste zich
zonder problemen. Slump had
meer moeite, maar ging in de
laatste ronde van de halve finales
nog net Anton Kosior voorbij.
Verrassender was de plaatsing
van de 65-jarige Waldo Aliar. Als
20-jarige raakte hij bekend toen
hij voor Suriname deelnam aan
het WK van 1972 in Hengelo waar
Ton Sijbrands wereldkampioen
werd. Enkele jaren later verhuisde
het gezin Aliar, van wie ook broer
Leo een gekend speler is, naar
Nederland. De plaatsing van
Waldo Aliar voor het NK werd tot

in Suriname met gejuich ontvangen. Het is een kroon op zijn
damloopbaan.
Minder bekend is de andere oudgediende Nico Knoops, die Ron
Heusdens in de halve finale voorbleef. Zijn belangrijkste wapenfeit
is de Nederlandse juniorentitel in
1978. Verder deed hij van zich
spreken in correspondentietoernooien.
Enkele flitsen uit de halve finale.

diagram 1
Waldo Aliar-Frits Luteyn
1ste ronde halve finale NK, na
24.32-27 21x32 25.38x27.
Luteyn hielp zijn clubgenoot
ongewild in het zadel met de
flinke blunder 25…17-22?. Na
26.34-30! gaf zwart meteen op.
Zowel na 26…25x34 27.39x30
23x25 en dan 24-19, 33-28, 27-21,
31x11 als na 26…23x34 27.24-19

13x35 28.39x30 35x24 29.27-21
16x27 30.33-28 heeft wit een winnende doorbraak naar dam.

diagram 2
Jitse Slump-Jan Lammers
7de ronde halve finale NK, na
39…17-22
Jitse Slump beleefde in de laatste
ronde bange ogenblikken. Hij
moest winnen. Met 40.42-37
32-38 41.39-33 forceerde hij weliswaar schijfwinst, maar zwart
heeft veel compensatie.
41…23-28 42.33x42 12-17 43.29-24
13-19?
Met deze zet haalt zwart de druk
van de ketel. Wit wint nu zonder
moeite.
44.35-30 28-32 45.37x28 22x33
46.30-24 17-22 47.41-37 2-8
48.34-29 33-39 49.29-23 8-13
50.36-31
Zwart geeft op.

diagram 3
Stefan Stolwijk-Nico Knoops
Halve finale NK, na 32…11-17.
Dat met Knoops niet valt te spotten ondervond de witspeler die
zijn rechtervleugel liet opsluiten.
Binnen enkele zetten wordt hij
onder de voet gelopen door de
speler van Dordrecht.
33.49-43 15-20 34.31-27 10-15
35.36-31 17-22! 36.33-39 24x33
37.38x29 20-24 38.29x20 15x24
39.42-38
Tegen zwarts volgende actie had
wit geen verweer. Op 39.27-21
volgt 22-27.
39…24-29! 40.34x23 18x29
41.27x18 25x34 42.38-32 13x22
En met een schijf meer won zwart
snel.
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