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De zomer
er van 2018
De zomer van 2018 is in Nederland droog en warm, toch wordt
er meer gedamd dan ooit. Niet
voor niets is dammen in Afrika
een der populairste sporten. Op
het heetst van de dag damt men
liever in de schaduw dan zich in
het zweet te werken op het sportveld.
Juli begon met Bunschoten Open,
waar wereldkampioen Alexander
Schwarzman een groep grootmeesters op een punt achterstand zette. Tot die groep behoorde niet N’Diaga Samb, die slechts
negende werd op twee punten
afstand van de winnaar. Dat had
anders kunnen lopen als de sterspeler uit Dakar twee ronden
voor het einde zijn kans had
gegrepen.

Diagram 1
N’Diaga Samb – Alexander
Schwarzman
Bunschoten 2018, na 30.36-31.

Van de twee flamboyante spelers, die elkaar sinds 1992 zo’n 25
maal in de haren vlogen - soms
letterlijk – gaat Schwarzman
overduidelijk aan de leiding.
Maar Samb bracht de Rus ook
een aantal pijnlijke nederlagen
toe. Toen Schwarman in de diagramstand
30…9-14?? speelde, verzuimde de
Senegalees een nieuwe dreun uit
te delen. Hij speelde 31.31-27?
22x31 32.26x37 waar het eenvoudige hielslagje 31.26-21! 17x37
32.32x41! 23x32 33.34-30 25x43
34.49x20 schijf- en partijwinst
had gebracht. De wijze waarop
Schwarzman vervolgens de partij
won, mag evenwel gezien worden.
32…12-18! 33.37-31?
Inleiding tot ellende. Na 33.46-41
is de stelling in evenwicht.
33… 18-22!
Verhindert 34.46-41? met 23-29!
35.34x23 17-21.
34.47-41 8-12! 35.41-36 23-29!!

36.34x23 13-18! 37.15-10
Ook na 37.31-27 18x38 38.32x43
22x31 39.36x27 2-8! 40.27-22 17-21
moet wit spitsroeden lopen.
37…18x27 38.10- 5 22x33 39.31x11
7x16 40.39x28 12-18!
41.36-31 4-10!
Schwarzman heeft haarscherp
gezien, dat hij de witte dam altijd
met schijfwinst vangt.
42.31-27 18-23 43.28-22 14-20 44.
5x14 20x 9 45.22-17 9-13
Wit lijkt met een doorbraak naar
veld 1 nog een eind te kunnen
komen, maar ook daar heeft een
witte dam geen toekomst. Na
46.49-43 23-29 47.46-41 19-23
48.41-37 25-30 49.37-31 13-18
50.31-26 30-34 51.43-38 23-28
52.26-21 28-33 53.38-32 18-23
boog Samb het moede hoofd.
Dat Roel Boomstra, zijn uitdager
in de komende WK-Match, ook
grote fouten kan maken, zal
Schwarzman geruststellen.
In Nijmegen Open overkwam de
Groninger het volgende.

Diagram 2
Roel Boomstra – Maarten Linssen
Nijmegen Open 2018, na 36…9-13.
Door met schijf 44 naar 34 te
lopen, om de dreiging 34-29,
30-24, 28x10 in het spel te vlechten, heeft wit goede kansen. Schijf
44 neemt echter de verkeerde
route.
37.44-39?? 17-21!
Linssen verzaakt niet! Wit gaf
meteen op. Er zal volgen 38…1420, 39…19x10, 40…7-11, 41…11x44.
Boomstra zou echter wel het
toernooi winnen! Een dichtende
dammer schreef ooit over Jannes
van der Wal, die ook wel eens
vreemde bokken schoot : ‘Hij die
zijn fout weet uit te wissen, mag
zich telkenmaal opnieuw vergissen’.
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