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Jan van Dijk schittert in clubcompetitie
Schiedam en Hijken wonnen in de
laatste ronde van de clubcompetitie; zij spelen op 3 maart een beslissingswedstrijd om de titel.
Goede derde op slechts een punt
achterstand werd Witte van
Moort/Westerhaar. Een groot
aandeel daarin had de Fries Jan
van Dijk, die in zijn derde seizoen
voor de Tukkers met 18 punten uit
11 partijen de tweede plaats op de
individuele topscorerslijst bezette.
Daarmee prijkt de man uit Ureterp
tussen de oud-wereldkampioenen
Harm Wiersma en Anatoli Gantwarg in een mooi rijtje.
Van Dijk heeft een geheel eigen
stijl. De bekende theoretische
paden verlaat hij meestal zo snel
mogelijk. In het middenspel probeert hij zijn tegenstanders met
uitdagend spel uit de tent te lokken. In de laatste twee ronden
beten geduchte tegenstanders in
het stof.

diagram 1
Jan van Dijk-Bas Messemaker
Westerhaar-Culemborg, 17 februari
2018, na 25…14-19.
Wit nodigt zijn tegenstander al
een tijdje uit voor een vleugelopsluiting. Pas na 26.30-25! 19x30
27.35x24 wordt zwart daartoe min
of meer gedwongen.
27…21-27 28.38-33!??
Wit wil zijn in tijdnood verkerende tegenstander verder onder
druk zetten. Eigenlijk was 28.40-34
de aangewezen zet. Om de dreiging 34-29, 24-19 (na 28…10-14?
voorafgegaan door 25-20) en 43-39
te ontgaan, is 28…23-28 29.37-32
28x37 30.41x21 16x27 31.34-29
26x37 32.42x31 dan een plausibel
verloop, met enig voordeel voor
wit.
28…3-9?
Zwart ziet alleen gevaren als
28…23-28? 29.37-32! of 28…10-14?
29.24-19! 13x24 30.33-28. Maar Van

Dijk gaf meteen na de partij aan,
dat zwart hier fraai kan winnen
door 28…22-28! 29.33x22 23-29!
30.24x33 15-20 31.25x5 18-23!
32.5x21 26x50.
29.43-39! 23-28?
Dit lijkt gedwongen. Zwart kan
zich echter staande houden met
de onwaarschijnlijke redding
29…22-28! 30.33x22? (wit moet
30.31x22 28x17 31.33-28 spelen met
licht voordeel) 30…23-29! 31.24x33
15-20! 32.25x23 31x4.
30.24-19! 13x24 31.33-29! 24x33
32.37-32 27x47 33.40-35 26x37
34.41x5 22-27
Ook na 34…33-38 35.5-37 38-43
36.37-31 wint wit het eindspel met
twee schijven meer.
35.39x28 47-29 36.5-19 29-1 37.1924! 16-21 38.25-20! 21-26
39.44-39!
en zwart geeft op. Er dreigt 28-23
en op 39…1-45 volgt 40.28-22
27x18 41.39-34 met winst.

Een ronde eerder ving Van Dijk
een nog grotere vis.

diagram 2
Jan van Dijk-Gérard Jansen
Huissen-Westerhaar, 3 februari
2018, na 28…8-13.
Van Dijk gooide een lijntje uit
met 29.48-42(!) en had meteen
beet toen de Huissense grootmeester een zeldzame fout beging.
30…23-28? 31.42-37!
Nu dreigt 31-27, ook na 31…7-11. Als
zwart met 31…7-12 vervolgt wint
32.38-32!, altijd gevolgd door 31-27.
Jansen speelde
31…21-27 om het na 32.35-30!
meteen op te geven. Na 32…24x35
33.33-29! 27x36 34.47-42 36x47
35.38-33 47x38 36.43x5 komt wit
gratis op dam.
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