DAMMEN

ryi wee spelers die bij de
l senioren hun strepen
al verdienden, domineerden het EK Junioren in
Tallin. Het was Roei
Boomstra die met overmacht het hoofdtoernooi
won. Op gepaste afstand
werd de Rus Ainur Sjaibakov tweede, terwijl de
tweede Drent Wouter
Sipma het brons bemachtigde. Ook bij de
aspiranten en pupillen
Diagram l
was er goud voor Nederland. Martijn van IJzendoorn en Jan Groenendijk toonden hun talent.
Dat Roei Boomstra het
niveau van de meeste
van zijn leeftijdgenoten
is ontstegen mag blijken
uit het volgende spelfragment tegen een
speler uit Letland.
Diagram l
Oleg Grudin-Roel
Boomstra
EK Junioren, na 22...8-12.
A Diagram 2
Vlak na de opening is
wit er al slecht aan toe.
De gelijktijdige bezetting
van 27 en 29 maakt zijn
stand onhandelbaar. Tot
overmaat van ramp trapt
hij in een kleine combinatie:
23.27-21? 18-22!
24.29x27 12-18 25.21x23
19x48
Tot zover eigenlijk niet
geschikt voor publicatie,
het vervolg maakt het
leuk.
A Diagram 3
26.38-33 14-19 27.34-29
En nu volgt een tweede damzet, waarbij
zwart zijn eerste opoffert:
27...4S-37! 28.31x42 19-23! 29.29x18 13x31
30.26x37 25-30 31.35x24 20x47
Wit geeft op.
Vaak moest er toch meer vernuft aan te pas
komen.
Diagram 2
Roei Boomstra-Alexander Safonov
EK Junioren, na 38.39-33.
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De zwarte aanval bijt op
graniet, terwijl wit op
rechts geduldig vorderingen maakt. Na zwarts
volgende zet is er al
geen houden meer aan.
Iets meer verweer biedt
23-28.
39.34-29 23x34
40.30x39 5-10
Na 40...18-23 forceert
wit bijvoorbeeld met
41.37-32! 17-21 42.39-34
21-26 43.32x21 26x17
44.33-29 23-28 45.38-33
een doorbraak.
41.39-34 10-15 42.34-30
Ook 34-29 was goed.
42...3-S 43.33-28! 22x33
44.38x29
Wit benut de zwarte
aanvallers als springplank voor de tegenaanval.
44...8-13 45.29-24! 20x29
46.37-32 27x38 47.42x24
en omdat wit na 47... 1419, 47-41 of 25-20 laat
volgen offerde zwart met
15-20 om daarna op te
geven.
Sipma smaakte het genoegen van een overwinning op de nummer
twee.
Diagram 3
Ainur Sjaibakov-Wouter Sipma
EK Junioren, na 29...1014.
Wit maakte een grove
fout door schijf 49 de
verkeerde kant op te
sturen.
30.49-43? 6-11!
Zwart kan zelfs uit twee winsten kiezen.
Ook 30...14-19 31.40-35 19x30 32.35x24 9-14
33.45-40 3-9! is afdoende. Omdat 32-28 niet
gaat wegens 16-21, 6-11, 13x35 peuzelt
zwart de voorpost op 24 op.
31.43-38 14-19! 32.40-35 19x30 33.35x24
12-18! 34.32-28 11-17! en de dreigingen
18-22 of 17-22, 18-23 worden wit teveel. Hij
moest offeren met 27-22 en verloor.

