Verslag CTD Arnhem 1 – Dammend Tilburg 1 door Leo Aliar

WIJ MOGEN NIET KLAGEN!
Wij kijken altijd uit naar de landelijke damcompetitie. Het wordt ook wel eens gezegd dat het de
sterkste damcompetitie ter wereld is. En terecht. Wij waren echt gemotiveerd, gemotiveerd om niet
te verliezen en als het even zou mee zitten toe te slaan.
Dammend Tilburg was op oorlogssterkte. Daarvoor hebben zij twee Belgen en twee Fransen laten
overkomen. Wij hebben ook enkele kanonnen. En helaas heeft onze teamleider verzuimd om enkele
van onze jongens de kogels mee te geven. Want op oorlogspad gaan zonder kogel kan je alleen met
geluid schieten…: van Pang Pang en de doden vallen aan jouw zijde.
Daarom zeg ik dat wij met een 10-10 gelijkspel niet mogen klagen. Op maar liefst drie borden
hebben wij een punt te veel gehad. Aan de overwinningen van Bart en Henk valt er niets op aan te
merken. Heel veel lof aan het adres van Henk Grotenhuis ten Harkel. Hij damt om te winnen, en
Hin Wong damt om zijn tegenstander te vernederen en Bart Terwel damt om zijn tegenstander te
laten lijden. Alle drie zijn geslaagd in hun opzet.
Erik damt te serieus. Niek damt om ons niet teleur te stellen. Thijs damt omdat het moet. Wilrick
damt omdat hij graag wil zien wat zijn tegenstander zal doen. Peter damt omdat hij er heel veel tijd
aan besteedt en Frerik damt omdat hij heel goed is. Ikzelf dam omdat ik niets anders kan.
Ik heb een aantal leuke fragmenten weten te verzamelen, uiteraard kon het er veel meer zijn. Maar
ik laat het aan de deskundigen over om meer hierover te vertellen. Ik wil alleen laten zien waarop :
WIJ MOGEN NIET KLAGEN is gebaseerd. Vooral de partij van Frerik en Peter verdienen de
aandacht.
In de stand van diagram 1 zien we het moment waarop Toine
Brouwers met 17-22 terug ruilde 28x17, 21x12. En Peter pakte
deze kans met beide handen aan en stelde een punt veilig met 3833 en 32-28.
Er zit in deze stand een “winst” verborgen dat alleen een
grootmeester als Schwarzman het zou aandurven om erop te
spelen. Buiten dat een doorsnee dammer dit niet zo gauw zou
opmerken. Wil zwart serieuze winstkansen creëren dan moet hij
als volgt te werk gaan en beginnen met 29-34. Nu mag je zelf
nagaan waarom 39-33 verplicht is. Dus 29-34, 39-33 en nu echt
op winst gaan spelen met 34-40?!!, 35x44. 30-35 en een offer a la
Schwarzman. Vervolg 43-39, 24-30. zie diagram 2.
Diagram 2. Nu is gewoon 44-40 35x44, 39x50 en 19-24 remise.
Ga maar zelf na. Hoe anders is het als wit wil gaan winnen in
deze stand met 33-29? In plaats van 44-40. Zwart wint dan heel
fraai met 19-23, 28x19, 17-22. 26x28, 18-23, 29x18,30-34, 39x30
en 35x42.
NIET KLAGEN.

De stand van diagram 3 is uit de partij van Frerik Andriessen
tegen de Fransman Kevin Machtelinck. Met zijn laatste zet 41-37
(41-36 is beter) begaat Frerik en grove fout. Zijn opponent wist
hiervan niet te profiteren. Zwart kan nu geinig een schijfwinst
forceren met 22-27, 21-16 en nu 13-19! 16x18, 19-23!32x12 en
23x41. NIET KLAGEN.

In de standen van diagram 4 en 5 laat Hin Wong ons zijn
menselijke mens zien.
In de stand van diagram 4 speelt hij tegen de andere Fransman
Leclerc. De Fransman voelde zich met wit heel onzeker in deze
stand en nam een 2 om 2 ruil met 27-22, 18x27,29-23,19x28,
33x31. Pas nadat Hin hier 12-18 speelde zag hij dat hij een niet
al te moeilijke schijfwinst of damzet over het hoofd ziet. Te
beginnen met 21-27, 31x22 14-19, 25x23, 26-31 37x26 en nu pas
12-18 23x12 8x46.

Later in de partij kwam het tot de stand van diagram 5. Het begon
een beetje onmenselijk te worden hoe Hin zijn menselijke kant
laat zien. Na 49-43 miste hij met zwart voor de 2e keer een
combinatie. En dit keer met 24-29, 33x24, 22-27, 31x22 , 23-28,
22x33, 14-20 25x14 en 9x49.
En daarom ging hij ook NIET KLAGEN toen hij uiteindelijk wel
won.

In de stand van diagram 6 zien wij hoe ook Thijs Gerritsen onze
eer redde.
In een stand waar de winst voor het oprapen lag met wit voor
Martijn de Leeuw, raakte hij een beetje overmoedig en wilde
misschien te mooi gaan winnen. Of dacht hij misschien dat alles
won. Thijs is een echter straatvechter. Wij komen er in bij de 49e
zet. Wit staat heel goed, zelfs gewonnen.
Het ging verder met 42-38. Zwart heeft alleen verplichte zetten:
Het is een mooie huiswerk om zelf andere mogelijkheden na te
gaan. Echt leerzaam. 16-21, 31-26, 11-16, 48-42,22-27,29-24
19x30,25x34,14-20,33-29,12-18,34-30,20-25,30-24,17-22 het zal u
wel niet zijn ontgaan dat dit de achtste gedwongen zet van zwart is.
28x17,21x12. Nu zijn wij beland in de stand van diagram 7.

Het ging als volgt verder: 24-19,18-22 en snelste winst is nu met
schijf 19 dam halen . De witspeler meende dat alles nu winst zou
zijn en speelde daarom 29-23. Hij mag wel de Leeuw heten, maar
onze Thijs zou deze naam beter staan, hij vocht als een leeuw
voor een punt en wist deze keurig te behalen. En wel heel fraai als
volgt: speel maar na 25-30, 19-14, 30-35, 14-10, 35-40
10-5, en Thijs was heel blij en met hem wij allemaal 12-18,
23x12, 22-28, 5x21,16x27. En we gaan het geheel netjes afronden
met 12-7,40-44,7-1,44-49,38-33,27-31, 26x37, 49-44,33-29,4428, 37-31, en 28-37. Keurig gedaan Thijs. NIETS TE KLAGEN.

Waar we nu wel over gaan KLAGEN is het fragment uit de partij
van Thijs van den Broek tegen Wilrick Wonnink met zwart. Van de
Broek heeft met zwart niets kunnen bereiken tegen Wilrick. Hij
speelde in de diagram stand 41-36. De zwartspeler schrok zo erg
dat hij niet durfde weg te lopen met 31-37. Nu is het wit die
gedwongen is de remise te pakken met 47-41, 37x46, 39-34,
46x23, 29x16 en na 35-40 is het gewoon remise, wel even goed
opletten natuurlijk. Jammer Wilrick.

Nu dit artikel tegen het eind aanloopt zie ik dat de kop WIJ
MOGEN NIET KLAGEN niet helemaal terecht is. Na het
bestuderen van de standen kan ik achteraf gezien zeggen dat het
misschien een terechte uitslag is die 10-10. Want in de stand van
diagram 9 verspeelt Niek Smeitink een eenvoudige remise. Met de
zet 38-33 wint zwart NOOIT meer. Ik ben blij dat ik heb mogen
bijdragen met een punt om tot dit resultaat te komen, want ieder
punt telt, toch.

