Een stand uit de competitiewedstrijd
Fivelgo-VAD. Hein Meijer koos al in de
opening onbeweesd voor de aanval en

vervolgde
Men ziet een grootmeester niet vaak
van een lager gekwalificeerde speler

verliezen. Slechts wanneer hij een
,,stommigheidje" overziet, is een dergelijke verrassende uitslag mogelijk.
Voorbeelden uit de damhistorie zijn er

T. Sijbrands

en werd achter elkaar weggespeeld.
Men zie: Xi. z/L-?9, 13x2{; 26. 34-30,

x U; n. g x30, 15 x 4; 28. 43-38! (dreigt
met 27-22, 32x2L,37-31 en rÍ2x13) 28...

26

I7-2L;29.35-30, 8-13; 30. g)-24, 20-25; 31.

genoeg.

Neem bijvoorbeeld de Belg Claessens. Urtgerekend tegen hem verloor
de toen al (in 1969) onverslaanbaar
geachte Ton Siibrands in een simpel
openingszetje. Claessens had wit en

37-31,

21-26 volgt 23:19); 33. 31-26, 3-B; 34.
26x17, 11 x31; 35. 36x2?, 6-11; 36. r18-r12,
11-17; 37. tl2-3?, S.10; 38.44-39, 10-14;39.

(Op't-10 was gevolgd 37-31'
'39-34,L7-2L
10-15, 31-26,.14-20,23-Igt en wint); 40.
24-20, 13-19; 41. 34-30!, 25 x 34 i 42. 8x45,
L4x25i rl{1. 23x3, 4-10; 44. 28-22! en in
plaats van het sportief op te gwen beslóot de oud-wereldkampioen om door

kon al na zeventien zetten met de volle
buit naar huis: 1. 12-211, 18-22;2. 37-32'
rz-rs:;{1t,-ti; i9-23; 4. 28x 19, 14x23; 5.
35-30, ?-12; 6 30 -2Íi, t-7 ; 7. 25 x14, 10 x l9;
8.31-ffi. 2,x31;9. 26x3?,5-10; l0' 34-29'
23x34: U.,10x29, 10-14; 12. 37'32,L8-22;
13. 41-S?, 13-18; 14. 46-41,

9-13; 15. 32-28'
blunderde de

14-20: 16. 45+0 en nu
gtootmeester met &'9??( en kon het na
L7.?8-231 geliik opgeven, wat hij dan
ook deed. (Het vervolg zou irnrners geweest ziin: 18x29, Sxz{ 22x&} gedwongen, 39 x

8,

tijdsoverschrijding te verliezen.
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Ton Sijbrands - hij weer - blunderde in deze stand met 40...22-27?? enhet

XJx29 of.19 x 30, 28-22'

4{lx3!!).

3B-33 en

Oud-wereldkamPioen Iser KoePer-

man eindigde in 1974 in de grootmees-

tergrc€p.van het Suikerdamtoernooi
op de derde plaats. Hii had hoger kunnen reiken wanneer hij niet uitgerekend van een meester had verloren.

Ir.LKoeperman

in de diagramstand sterk

met 2{.49-43! Jannes beslopot in arrenmoede tat 24-., 10-14 (Zwak, maar er
was inmiddels nauwelijks iets beters)

had hem zijn Ëuropese titel kunnen
kosten wanneer zijn tegenstander, die
overigens al een schijf minder had, de

volgende niet-alledaagse combinatie
had gezien: 39-3it, 49-íli}, S?-Bl en Bl x4!
De Fries speelde echter 41. B0-2{?'en
verloor uiteindelijk de partij.
BlundeÉjes maken alle grootmees-

Zwart: 9, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 31, 36.
Wit: 26, %, 32, Y, 57, 8, 42, 43, 4, 45.

Oplossing: 34-30 (22x33) 38x18
(13x22) 30-% (a.1.) 26-21 (16x40) 45x3
(22-n) Sx26 (28-33A) 412-38 (33x428)
37x48 (31-3?l Xix42 (36-41) 26x37
(41x32) 48-42 met winst. B (31xt12)
26xil8 (33x42) 48x37! A (36-41) 3?x46
(28-33) 26xv/ (33-39),37-28 (39:43)
(43-49) 42-38 en 46 x 37 tableau!
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ters wel eens. De enige onder hen, die

zich ttovendien ook wel eens strate-

gisch laat opknopen door een mindere

speler,

is

onze ex-wereldkampioen

Jannes van der'Wal.

J.vanderWal

Z.waÍtt ?, 9, 13, 14, 16,20,29,34,35, 39,40,

F.Hermelink
Koeperman wilde in deze voor hem'
eoedeètand de winst forceren middels

&.

í2... r-Of

Ter oplossing een fraaie eerste publikatie van de Brabantse problemist

f met de bedoeling

om op 48-4Í!

0ijkt deenige) cpmbinatie toe te slaan

door ?-11, 12x 1, 18-2, 26-31 en 23-29. De
Niimesenaar Frans Hermelink had
iets beters in petto, namelijk
"cËteríel
een standaardwending die in haast

ieder beginnersboekie voorkomt: het

beroemdè dubbeloffer van Dussaut; De

Rus had dit kennelijk ,'effe" niet gezien. 38. 35-30!, %x35; 39. 21 -22, 18x27 ;

40. 33-29!! Nu volgt op 12-18 of 13-18
29-24 en op 35-t10 etc. 39-&3! Koeperman

wxm, %x14.

32

x 23

tót

40.." 6-11; 41'
al-2J1, 19x28; 43.
waarna Hermelink zijn positio-

besloot dus maar

42i,.

neel gewonnen stand wist te verzilveren.
Soms blundert €en grootmeest€r
zonder dat zijn zwakkere opponent

hier ook maar de flauwste notie van
he€ft. Dat gebeurde in het Europees
kampioenschaP van

1971.

Wit:

18, 2L,

n, 8,25, 21i, 31, .s.l, 41, 46,

47,49.

W' A. de Ron. Veel oplosplezier en een
gelukkig nieuwjaar!

Erievan DusseklonL

