donderdag, 18 juni 2009

Eerste lustrum in Thailand
In de toeristenplaats Jomtien vond eind afgelopen maand
voor de vijfde keer op rij het ‘Thailand Open’ plaats.

W

innaar werd, net als
vorig jaar, de uit Kameroen afkomstige
grootmeester
Jean-Marc Ndjofang, die onder
meer de voor Geleen spelende
grootmeester Macodou Ndiaye achter zich liet. Maastrichtenaar Andy
Damen eindigde met plaats negentien in de middenmoot. Verrassend tweede werd Utrechtenaar
Andrew Tjon A Ong, die puntgelijk
eindigde met de Afrikaan en hem
in het onderlinge treffen zelfs poot-

Diagram 1

je wist te lichten.
Vanuit diagram 1 zien we het
merkwaardige spelverloop uit de
vierde ronde; Tjon a Ong heeft wit.
Er volgde: 38. … 19-24? Wit kan nu
middels de verborgen maar slechts
twee zetten diepe combinatie
45-40! (35x22) en 32-28 (22x33)
38x09! winnen. Partij: 39.42-37
08-13?? Opnieuw een blunder van
Ndjofang. Aangewezen was (35-40)
met gelijkwaardig spel. Na de partijzet kan wit winnen door 38-33! te
spelen. Men zie: a) Op (13-19) of

Diagram 2

(14-19) volgt 34-29! en zwart kan
niet weglopen wegens dam b) De
zetten (06-11), (07-11) en (14-20)
zijn verhinderd door 34-30! met
winst c) (35-40) 28-22!+ d) Blijft
over de gedwongen ruil (24-30)
34x25 (17-21) 27x16 (14-20) 25x14
(13-19) 14x23 (18x36) waarna wit
een prachtig eindspel krijgt na:
28-23! (12-17) [Op (06-11) 39-33!
(11-17) 33-28! uit] 23-18! (06-11)
18-13 (17-22) 13-08 (22-27) 08-03
met goede winstkansen. Partij:
40.34-30? 13-19? De derde fout op
rij van Ndjofang, iets wat hem
waarschijnlijk niet meer sinds zijn
jeugdjaren gebeurd is! Dit keer profiteert Tjon A Ong wel: 41.27-22!
18x36 42.28-22 17x28 43.32x23 19x28
44.30x10 en zwart gaf op.

Diagram 3

DAMMEN

Door Paul Nitsch

Van een veel hoger nivo was de
overwinning (met wit) op Johan
Wiering (diagram 2)
Het vervolg luidde: 30. ..... 14-20
Zwart durft het niet aan om hier
(08-12) te spelen. Op 38-33 volgt
dan weliswaar de combinatie
(23-29)! 34x23 (18x38) 42x33 (14-20)!
25x23 (13-18) met schijfwinst, maar
na de doorbraak 27-22! (18x27)
25-20 (14x25) 34-29 (24x22) 49-43
(25x34) 40x07 lijken alle kansen
aan wit. Partij: 31.25x14 09x20
32.30-25 04-09 33.25x14 09x20
34.34-30 20-25 35.40-34?! De Afrikaan verhoogt de spanning. 08-12
36.38-33 03-09 37.49-44 09-14? Deze volstrekt logische zet brengt
zwart in grote problemen. Aangewezen was het verloop (12-17)
42-38 (17-22) 28x17 (21x12) 44-40
(12-17) 33-28 (09-14) 47-42 (14-20)!
Zonder vrees voor de bomzet 27-21
(16x27) 32x12 (23x41)! 12x14 (20x09)

30x08 wegens de remisevariant
(09-13) 08x18 (41-47)! 34-29 (47-41)
19-13 (41-36)! 13-08 (26-31)! [dreigt
(25-30) en (31-37) =] 29-24 (15-20)!
24x15 (25-30) 35x24 (31-37) 42x31 en
zwart gaat over vijf schijven naar
veld twee of drie met remise. In de
partij laat Ndjofang zien dat de
combinatie van een korte vleugel
opsluiting en klassiek hier heel
kansrijk is: 38.44-40! 12-17 39.42-38
24-29 Wiering heeft niet beter; op
a) (17-22) 28x17 (21x12) volgt 27-22
en 34-29, terwijl op b) (14-20) wit
combineert via 27-22 en 28-22 en
op c) (15-20) is 47-42! beslissend
omdat na (17-22) 27-22 en 33-29
wint. Slot van de partij: 40.33x24
17-22? Zwart had hier (14-20) moeten spelen, maar ik twijfel er niet
aan dat ook dan Ndjofang gewonnen had. Een goed plan is 47-42!
(20x29) 30-24 (19x39) 28x08
(39-44) 40x29 (39-44) 08-03!
(44-50) [op (44-49) is 29-24!
winnend] 29-23! (18x29) 27-22
(17x28) 32x34 en het is onduidelijk
waar de zwarte verdediging vandaan moet komen. Partij: 41.28x17
21x12 42.34-29! 23x34 43.30x39 19x30
44.35x24 14-20 45.32-28! 20x29
46.39-33 en Wiering gaf op.
In diagram 3 verschalkt Macodou
Ndiaye zijn Tsjechische tegenstander Vaclav Krista. Na 39-34? volgde
niet moeilijk maar wel verrassend:
(07-12)! 16x29 (17-22) 28x17 (24-30)
35x24 (19x26) waarna de Tsjech
eerst de schijf op zeventien en daarna de partij verloor.

