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In de slag met grootmeesters
Toen Harm Wiersma eens de
deelnemerslijst van een open
toernooi bekeek waarop topgrootmeesters, liefhebbers en
volslagen beginners vrolijk bijeen
stonden, mijmerde hij: ,,Ik wil wel
eens een partijtje golf spelen met
Tiger Woods. Zou dat kunnen?’’
Voor een flinke zak dollars wil
Woods vast wel een balletje slaan
met de oud-wereldkampioen
dammen. Amateurdammers
hoeven minder diep in de buidel
te tasten. Voor een bescheiden
inleg kun je intekenen voor vele
open toernooien en zit je maar zo
tegenover een veelvoudig wereldkampioen. Het overkwam Hans
van Dijk, speler voor Huizum 2
uit Leeuwarden. Op de Heerhugowaard Open trof de liefhebber
met KNDB-rating 1003 in de
eerste ronde ratinglijstaanvoerder Alexander Schwarzman,
wiens rating van 1586 na toer-

nooizeges in Bunsschoten en
Heerhugowaard de magische
1600-grens is genaderd.

diagram 1
Schwarzman-Van Dijk
(Heerhugowaard’17, na 34…8-13)
Wit heeft grip op zwarts linkervleugel, waar vooral de schijven
op 10 en 15 houvast geven. Van
Dijk vecht om zich het monster
uit Moskou van het lijf te houden. Het was trouwens niet zijn
eerste partij tegen Schwarzman.
Als invaller bij DC Fryslân mocht
Van Dijk het in 2010 opnemen
tegen de Rus in een wedstrijd
voor de clubcompetitie.
35. 34-30! 13-19 36. 24x13 9x18
Gedwongen, want op 35…13-18?
volgt 24-19, 25-20, en na 35…1419? is 36.33-29! meteen beslissend, omdat wit na 36…10-14
combineert met 29-23, 37-32!,
42x31, 24-20

37. 33-29! 16-21(?)
Zwart laat de kans schijf 10 te
ontwikkelen voorbijgaan. Toch is
ook de kans miniem dat hij na
37…14-19 38.30-24 19x30 39.35x24
10-14 40.38-33 14-19 41.24x13 18x9
42.29-23! overleeft.
38. 38-33! 7-11
Als zwart 38…21-27 speelt, plant
wit met 33-28, 30x19, 37-31, 42x13
een dodelijke splijtzwam.
39. 43-38 11-16
Met 39…11-17 kan zwart de volgende overval voorkomen, maar
gaat hij na 40.38-32! ten onder
door een gebrek aan formaties.
40. 37-31! 26x37 41. 42x31 12-17
42. 31-26 21-27
diagram 2
43. 30-24!!
Schwarzman moet alles uit de
kast halen. Het schijnbaar winnende 43.29-24? 14-19! 44.24x13
18x9 45.26-21 (38-32, 30-24, 25x5

(4-10!), 5x21 (16x27) remise)
45…17x26 46.38-32 27x29 47.30-24
29x20 48.25x3 22-27! is remise
volgens programma Truus.
43…4-9
Na 43…18-23 44.29x18 22x13 wint
wit zoals hij wil.
44. 48-42! 9-13 45. 35-30! 16-21
Of 45…14-19 46.33-28! 22x33 47.2621(!) (na meteen 29-23, 25x5 loopt
33 naar dam) 47…17x26 48.29-23
18x20 49.25x5, zwart is kansloos.
46. 42-37 14-19 47. 25-20!
Van Dijk gaf precies op tijd op.
Achter Schwarzman (15 uit 9),
Hein Meijer (13) en Artem Ivanov
(12) behaalde Gert Bosker, rating
1208 en kopman van Hoogeveen
2, een vierde plek door net als
grootmeester Ivanov 12 punten te
scoren. In de laatste ronden hield
hij Meijer en Ivanov op remise!
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