Een zwaarbevochten overwinning op de koploper
Uitgerekend de bijna-schlemiel van de wedstrijd valt de eer te beurt een verslag te schrijven.
Misschien dat het therapeutisch werkt.
De voorbereiding op een competitiewedstrijd begint voor mij al een week van tevoren. Dan bedenk
ik een opstelling. Geen omvangrijke klus , maar het loont om te zoeken naar patronen in de
opstellingen van de tegenstander. Die zijn bij Van Stigt Thans snel gevonden. Daar kan ik mooi
gebruik van maken. Nu maar hopen dat ze de boel tegen ons niet ineens helemaal omgooien.
In de aanloop naar een wedstrijd heb ik via social media veel contact met Wouter en Roel.
Vooral om informatie in te winnen en uit te wisselen over de komende tegenstander.
Van Stigt Thans is de verrassende koploper en heeft al goede resultaten geboekt tegen Huissen (1010) en Culemborg (11-9). Ten opzichte van vorig jaar is het team duidelijk sterker door de komst van
Van Berkel en Kos. Maar is het ook een kampioenskandidaat?
Waar ik doorgaans vooral de kracht van de tegenstanders zie, zien Roel en Wouter vooral de
zwaktes. Voor hen is het duidelijk: Van Stigt Thans heeft te veel kwetsbare plekken om serieus mee
te dingen naar de titel. In de komende wedstrijd zijn wij favoriet.
Soms nemen die gesprekken op Facebook een verrassende wending, zoals op vrijdagavond met
Wouter:
J: “Martin was woensdag jarig!” W: “Verrek, ja. Hoe oud is hij eigenlijk geworden?” J: “Poeh. Even
zoeken. 37.” W: “Netjes. Is er iets bijzonders met 37?” J: “Priemgetal “ W: “12 x Pi. Ongeveer.”
J: “Heeft schijf 37 nog een een bijzondere functie?” W: “Knap als je die onaangeroerd laat!”
Na een paar minuten.
W: ”37, daar is toch iets mee, bedacht ik me net: (32 + 72) – (3 x 7) = …. 37! Dat is toch apart.”
J: “Prachtig! Zijn er meer getallen waarvoor dit geldt?”
W: “Even kijken”
Binnen 10 seconden mompelt mijn zoon Hugo, die met een schuin oog de chat heeft gevolgd, “ 48
misschien?”
Het blijkt precies het enige andere getal tezijn met deze eigenschap. 1)
We blijven nog doorzoeken, maar tevergeefs.
J: “Morgen maar even aan Hans voorleggen. Bij voorkeur na de partij!”
W: “En gewoon winnen met 37-48! als laatste zet.”
Het is er niet van gekomen de ontdekking met Hans te delen.
Voor de partij was daar ook helemaal geen tijd voor. Dat kwam uitgerekend door Martin.
Zoals gebruikelijk bij verre uitwedstrijden verzamelt de afdeling noord zich ’s ochtends voor een
kopje koffie bij Jan Ekke. De kersverse kampioen van Drenthe trakteert ons bovendien op cake.
Nadat we ons vermaakt hebben met de stand op het bord aan de wand (zie diagram), reizen we af
naar Schiedam.

__________________
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) Hilko:
2
2
(14 +8 ) – (14.8) =148
2
2
(14 +7 ) – (14.7) =147
2
2
(11 +1 ) – (11.1) =111
Waarschijnlijk gemist Jacob omdat wij natuurlijk voor een belangrijk deel uitsluitend in schermutselingen met
gehele getallen tot en met 50 geïnteresseerd zijn.

Stand uit de partij Jan Ekke de Vries (wit uiteraard) – Gerwin Kolkman. Vraag van JE: Hoe wint wit na
37. … 19-23 38.28x19 21-26 39.19-14 26x28 40.14x3 28-32?
Ter hoogte van Utrecht krijgt Martin hoge druk op de blaas. Nog net op tijd weten we een
tankstation te bereiken. Na een opluchtend oponthoud trekken we verder. Pas om kwart voor twaalf
arriveren we in Schiedam.
De opstelling pakt goed uit. Van Stigt Thans speelt met de punt naar voren. Aan Auke, Hans en Jacob
de taak het supertrio Gantvarg, Clerc, Heusdens in toom te houden. Aleksej treft in Van Berkel een
tegenstander met gelijkwaardige rating. De overige borden moeten kansen opleveren.
Laat ik het wedstrijdverslag voor de verandering eens beginnen met de partij die het langst duurde:
Okken – Heusdens.
Met Ron tref ik een generatiegenoot. Onze eerste partij speelden we in 1980, tijdens het
jeugdkampioenschap van Nederland. Ik won met enig fortuin. Pas in 2006 scoort Ron de gelijkmaker.
De krachtsverhoudingen zijn natuurlijk duidelijk. Ik ben de underdog. Uit vorige ontmoetingen met
Ron weet ik echter, dat zich tegen hem ook regelmatig kansen voordoen.

Stand na 34. … 16-21
Over het verloop tot nu toe is wel het een en ander op te merken.
 Het slaan naar 29 op zet 16 is mede ingegeven door het verloop van de vorige editie Okken –
Heusdens, waarin ik op zet 35 jammerlijk de winst mis door niet gewoon 31-27 te spelen
 Met het actieve 18.35-30 zijn de latere problemen op de korte vleugel te voorkomen
 26. … 1-6! is, zoals Ron aangaf, een betere poging om te profiteren van de hangende schijf op
40. Ron is echter zo gehecht aan schijf 1, dat hij deze liever niet opspeelt. Flits komt na 26. …
1-6 met het opmerkelijke: 27. 38-33 13-19 28.28-22 9-13 29.36-31!? 21-26 30.42-38 16-21
(of?) 31. 27x16 18x36 32.32-28! en zwart moet de gewonnen schijf retourneren.
In de diagramstand hangt schijf 40 nog steeds, maar inmiddels is van de nood een deugd gemaakt.
40 ondersteunt bij combinaties vanaf veld 34. Ik besluit hier de zaak te forceren. Hoe naief.
35. 37-32!?
Veiliger is gewoon 35.48-42 21-26 36.42-38 9-14 37.38-32 (grappig is dat op 37.37-32? 12-18! volgt
en wit zou het liefst willen passen) 37...1-6 38.37-31 etc..

Ik overwoog ook 35.36-31!? Verhindert van alles en dreigt bovendien met 31-26. Met 35. … 25-30!
36.34x25 21-27 komt zwart echter in het voordel.
35...1-6
Op 35...12-18 volgt de remiseafwikkeling 36.22-17 21x12 37.28-22 18x29 38.34x3 12-17 39.3x21 7-12
40.21x30 25x45
36.36-31
Gespeeld in de veronderstelling dat ik goed sta. 36. … 21-26 gaat natuurlijk niet en de doorbraak met
36...21-27? 37.32x21 13-18 38.22x11 6x37 faalt op 39.48-42 37x48 40.33-29 24x22 41.39-33 48x30
42.35x4
36. … 9-14!
En pas nu dringt het tot me door dat het geplande 37.22-17? verhinderd is… Die tegenslag tast mijn
denkvermogen aan.
37.34-29 14-20
37...12-18 38.29x9 18x29 39.9x18 29-33 40.18-13 33x22 41.13x11 6x17 42.31-26 21-27 lijkt nog net
houdbaar voor wit.
38.29-23?
38.39-34! levert remise op. Een paar varianten:
A. 38...21-27 39.32x21 13-18 40.22x11 6x37 41.48-42 37x48 42.28-22 48x30 43.33-28 24x33
44.35x13=
B. 38...21-26 39.32-27 26x37 40.48-42 37x48 41.22-17 12x23 42.29x9 48x30 43.33-29 24x33
44.35x11 6x17 45.9-3=
C. 38...12-18 39.32-27 21x23 40.31-26 18x27 41.29x9 8-13 42.9x18 27-32 43.26-21 en wit staat niet
minder
38...21-26 39.23x14 20x9 40.40-34 12-18 42.41-36 18x27 43.28-23?
De beslissende fout. Te materialistisch gedacht. Zoals Hilko en KingsRow laten zien is het nog remise
na 43.48-43 6-11 44.34-30 25x34 45.39x19 13x24 46.43-39 9-14 47.39-34 7-12 48.28-23
43...7-12 44.23-19 12-18 45.19x30 18-23 het materiële evenwicht is hersteld, maar de witte stand is
hopeloos. Een zet of twintig later geef ik (eindelijk) op, in de overtuiging dat ik het voor het team
verprutst heb. Vanaf een 5-5 tussenstand kamp ik met tijdschaarste. Ik krijg niets meer mee van wat
zich op de andere borden afspeelt.
“Hoeveel is het geworden?” vraag ik angstig. “11-9 gewonnen!!”
Mijn (dam)wereld ziet er ineens een stuk zonniger uit.
Wat was er ondertussen allemaal gebeurd?
Voor uitvoering technische beschouwingen verwijs ik de lezer graag naar website van Frits Luteyn.
Ook Hilko Koningsrij heeft al wat gras voor mijn voeten weggemaaid.

Ik volsta met korte karakteristieken van de partijen (in chronologische volgorde) en hier en daar een
fragment.

Aleksej Domchev – Anton van Berkel
Aleksej heeft tegen Van Berkel steeds gemakkelijker spel. Van Berkel stelt zich met 17.32-27 nogal
provocerend op, maar Aleksej laat zich niet uit de tent lokken. Als Aleksej de stormloop op 24 inzet,
tekent de remise zich al af.
Martin Dolfing – Peter van der Stap
Onze hoop is natuurlijk gevestigd op Martin. Hij heeft zijn moeilijkste moment van de dag al gehad,
dus de vooruitzichten zijn gunstig. Martin krijgt geen vat op Van der Stap en dringt ook niet heel hard
aan. Remise.
Auke Scholma – Anatoli Gantvarg
Auke treft de gevaarlijkste Schiedammer. Nadat Gantvarg zich uit de kortevleugelopsluiting heeft
bevrijd, heeft Auke prettig spel. De opmerking dat Gantvarg in januari 1994 voor het laatst een
competitiepartij verloor prikkelt Auke, maar hij weet zich te beheersen en wikkelt gedecideerd af
naar remise.
Michiel Kroesbergen – Jeroen Kos
Michiel heeft een vrolijke middag tegen Jeroen Kos. Hij speelt één van zijn ”idiote systemen” (de
kwalificatie is van Frits Luteijn).
Bij de Chinees vermaken Roel, Wouter en Michiel zich kostelijk met de volgende stand, Martin kijkt
met afgrijzen toe …

Stand na 22. .. 15-20. In de partij volgde 23.34-30. Een fraaie mogelijkheid is: 23.33-29 12-18?!
(zonder vrees voor de Haarlemmer) 24.35-30 18-22! 25.29x18? 20-24! (zie de foto op facebook).
Ook Flits bevestigt dat het offer volkomen correct is.
De partij-opzet kan objectief misschien niet door de beugel, maar Michiel vertrouwt op zijn grotere
rekenkracht en creativiteit. Niet ten onrechte, zoals blijkt uit het partijverloop. Na het verbreken van
de korte vleugelopsluiting eindigt ook deze partij in remise.
Michiel mist nog wel een praktische kans, stand na 29.44-40:

Hier is 29. … 20-25 een goede optie. Er is dan een stand ontstaan die zich eerder heeft voorgedaan in
de partij Karen van Lith – Guntis Valneris. Verloop: 30.40-34 15-20 31.28-22* 17x28 32.33x22 11-17!
33.22x11 16x7 34.26x17 12x21 35.27x16 7-11 36.16x7 8-12 37.7x29 24x44 met een kansrijk afspel.
Van Lith verloor geruisloos na 38.43-39? (38.34-29 lijkt beter) 44x42 39.37x48 (eindelijk een variant
met 37 – 48!) 20-24 40.34-29 24x33 41.48-43 25-30 42.35x24 19x30 etc.
Roel Boomstra – Martijn Rentmeester
Onze hoop is natuurlijk ook gevestigd op de partij Boomstra – Rentmeester. Roel bestrijdt zijn
tegenstander met een ambitieuze hekstelling met drie schijven op de lange lijn. Rentmeester speelt
het echter goed tegen en blijft de gehele partij alert. Remise.
Hans Jansen – Rob Clerc
Ook Hans treft een generatiegenoot. Jansen en Clerc speelden al tegen elkaar in 1973,
jeugdkampioenschap van Nederland. De onderlinge balans na 54 partijen is 9-8 (winstpartijen) in het
voordeel van Hans. Het onderling respect is groot, zoals het partijverloop laat zien. Hans komt in een
licht nadelig klassiekje terecht. Hij verdedigt zich secuur en wikkelt uiteindelijk af naar een
standaardremise.
Wouter Sipma – Frits Luteijn
Wouter neemt het op tegen Frits Luteijn. Een boeiend gevecht tussen de praktisch ingestelde allrounder en de strateeg. Uitgerekend deze partij voorziet Luteijn niet van commentaar ..

Stand na 25.37-32
Beide spelers hebben bewust naar deze stand toegespeeld. Wouter heeft het beter gezien. De
dreigende stormloop op schijf 24 wordt afgewend met een originele actie:
25. … 9-14 26.29-23!
Maakt gebruik van een idee uit de partij Georgiev – Heusdens, EK 2014.
26. … 18x40 27.27x9 20x29 28.33x24 12-18?
Luteijn reageert niet goed op de tijdelijke chaos. Aangewezen is 28...17-22 29.28x17 12x21 30.9x20
25x14.
29.9x20 25x14 30.24-19! 14x23 31.28x19 3-9 32.50-45 9-13 33.45x34 13x24 34.39-33 8-13 35.33-29
24x33 36.38x29 15-20
De stand heeft weer een normale aanblik. Wit heeft de strategische strijd gewonnen.
37.34-30! 20-25 38.30-24 13-19 39.24x22 17x26
Prachtig gespeeld! Wit trapt gewoon in een 2 om 3 en duikt nu in het gapende gat op rechts.
40.29-24 7-12 41.24-19 25-30 42.43-39 12-18 43.19-14 30-35 44.39-34 18-23 45.14-10 23-29
46.34x23 35-40 47.10-5 40-44 48.42-38
Jammerlijk tempoverlies. Hoe Wouter het wèl had moeten spelen is te lezen bij Hilko.

Wiebe van der Wijk – Edwin de Jager
Wiebe treft in Edwin de Jager de op papier zwakste tegenstander. Wiebe heeft wel voortdurend
gemakkelijker spel, maar het lijkt te weinig voor winst. Dan geeft De Jager 46. … 20-24? af. Na 47.2722! ontstaan er ineens niet meer verwachte spanningen en blijkt de kwetsbaarheid van De Jager. Na
47. … 24-29? tikt Wiebe de partij keurig uit.
Hoe zwart na 47.27-22 remise kan maken is weer te lezen bij Hilko.
Jan Ekke de Vries – Geert Prinsen
Jan Ekke speelt weer eens een ouderwetse aanvalspartij. Al vroeg in de partij nestelt hij zich op veld
24. De voorpost ziet er in eerste instantie kwetsbaar uit. Prinsen probeert constructief tegen te
spelen, maar vindt geen goed plan. De aanval neemt steeds dreigender vormen aan.
Op zet 44 kan JE de genadeklap uitdelen met een geniepige forcing:

Stand na 43. … 3-8
Wit kan winnen door: 44.23-19!! met dubbele dreiging: 45.19-14 en 45.34-30 25x14 46.33-28 22x33
47. 37-31 26x37 48.42x2
In de partij behoudt Jan Ekke groot voordeel. Met 49.34-29 geeft hij de analytische winst uit handen,
zoals Hilko laat zien.
Uiteindelijk zorgt een klein eindspeltrucje voor de broodnodige overwinning.
Al met al een zwaarbevochten overwinning op de koploper. Gezien de kansenverhoudingen terecht,
maar het had ook zo maar héél anders kunnen aflopen. Deze wedstrijd laat zien dat de slagkracht van
ons team niet beperkt blijft tot de grootmeesters. Dat geeft vertrouwen voor de volgende wedstrijd.
Dan wacht opnieuw de koploper.

