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Het gebeurt dikwijls dat een groot-
meestêr gernakkelijk aan zijn punten
komt, doordat.zijn opponent overdre-
ven passief, bangelijk en krampachtig
tegen hem speelt. Angst is ook in het
damspel een slechte raadgever en het isjuist de kersverse Nederlandse kam-
pioen Rob Clerc die hier vaak van
profiteert.

Zo moest ik twee jaar geleden zelf
aantreden tegen genoemde wereldti-
telkandidaat in de wedstrijd Huissen-
VAD. Omdat ik scherpe openingen niet
vertrouwde, besloot ik af te wijken en
deed dat op een dermate passieve ma-
nier dat ik veel hardhandiger op een
nul werd gezet, dan wanneer ik de
opening wél scherp had aangepakt.

Een ander psychologisch fenomeen is
dat men tegen een zeer sterke speler
gauw geneigd im om een ongebruike-
lijke zet te doen, in de verondérstelling
dat de crack de wél-voor-de-hand-lig-
gende zet wel (tot winst) doorberekeÀd
zal hebben, hetgeen natuurlijk niet al-
tijd het geval is.

In het afgelopen Nederlandse kam-
pioenschap is Rob Clerc naar mijn idee
in minstens twee partijen op bovenbe-
schreven wijze aan zijn punten geko-
men: in de tweede ronde tegen Van
Aalten en in de vierde fonde tegen Van
der Borst. Dit tweetal speelde-ver be-
neden hun kunnen, en wie de partijen
naspeelt komt tot de conclusie dat de
landskampioen gemakkelijk aan zijn
punten is gekomen, hetgeen overigens
niets afdoet aan het feit dat de tit€l bij
de juiste speler terecht is gekomen.
, Interessanter, want ondoorgronde-
lijker, zijn mijns inziens de partijen
van Jannes van der Wal. Deze bdkende
Nederlander speelde een aantal'zeer
onderhoudende partijen, boekte fraaie
winsten, maar kreeg ook wel eens de
deksel op de neus.

Hieronder twee partijen waarin het
voor Jannes heel goed gaat.
t99it: Jannes van der Wal.
?wttt: Bauke Bies.

l. 38-28, 20-25;2.37-9,, 14-20;3. 4t-g?,
10-14; 4. 34-30, 25x34; 5. J9xfl), L?-E;6.
28xr?, 12x21; 7. n-?f,', ?-12; 8. 44-39,
20-2A; 9.,10-34, 14-20; 10. 45-40, 20-25
{geheel vrijwillig laat wit zich aan zijn
korte vleugel opsluiten, een speltype
waarbij men van goede huize moet zijn
om het tebeheersen); il.50-45, l8-23t 12.
46-41.23x32;13. 3?x28, 15-20; 14. 4t-B?.
l-7; 15. 47-41 (typische Jannes-zet).
2l-26; 16. 3l-27. 4-10: I?. 37 -32, lO-lb; lB.
41-37, 5-10; rc. n-22,9-14 (vrijwel ge-
dwongen daar op 12-lB volgft:27-21);20.
$-28, U-l? (opnieuw de best€, want op
l2-1? volgt 2l-2t en 8-2, en op l2-tg
wint wit door 28-23, .íl.xlg,l4xZB,2?-D,
l?x8, 34-30,,()x29 etc.); 21. 22xil, 6ll?;
22. n-21, L6x27; 23.32x21. lB-lB: 24.
38-32, 3-9; 25. 36-31, 8-13; 26. ,19-44. t8-23:
zie diagram.

Met zijn laatste zet geeft Jannes'
ruigbehaarde opponent blijk de ver-
wikkelingen niet meer aan te kunnen.
Er volgde: 27. U-N,24x22; 8. g-27,
25x34; 29. 40x18, 12x23; 30. 2lxl, 13-18; 31.
39-34 en zwart geeft op.

lVit: Jannes van der Wal.
Zwart: Hein Meijer.

1. 34-30, UJ-.X|;2.39-34, 15-20; 3.43-39
(de opening van Jannes in deze partij is
zo,,krom" dat er nog nooit een serieuze
analyse ovÊr gemaakt is),20-24; 4. &3-29,
24x38; 5. 3Flx9P., l?:22;6. 30-24, 19x30; ?.
35x24, lr-l?; 8. €-38, &'r r ; 9. 4?-42, r0-1S;
10..31:2-7, 22x31; 11. 3?*6, 14:20; 12.

32-28, 1-6; 13. 39-33, 18-2; 14. tl4-39,
D,-tI : 15. 8.-?F' 13-18; ï6. 4t-lt, 9-13; 1?.

49-4{} (het is nauweliiks te geloven; Van
der lVal doet de ene ,,weemde" zet na
de ander en lijkt een lelijke stand te
hebben. Toch komt alles nog oP zijn
pootjes terecht), 1?-21; 18. 26x17, 1L€2;
19. 3?-31, 4-10; 1). tl6-41, 6-1r; 2L.41-fi,
ll-17;t2. S-tl4 (het is nu duideliik dat
wit zijn stand volledig heeft ingericht
op de afruil &l-28), ?-11; zie diagram'

. Wit besluit de lont aan te steken: 23.
33-28, 22xfr!; AL 3$e8.18-22? Wetlicht
denkt Hein Meijer de winst te forceren,
daarop 43-S) en 39x28 volgt l3-l8 en op

13-18; Jannes heeft het echter beter
bekeken en vervolgde met de volgende
slagzet: 25. 34-g!!, 25x84 (ook na 22x3i!
komt wit op veld ?); 20. 40-:Ii, D,xÍ.i; t?.
31x22, l?x$; A. fire4, ?$8; A. N>fl ,
2Qx29;30.7-1, 10-14;31. bÉ4, l3-r8; BP.
.94xl,2-7; &3. lxlO, 5xl{ en na schijf-
winst volgde (uitèraard) partijwinst.

VORIGEOPGAVE: No.2?41
N.IÍobciew.
?wsÍt: 8, ll. 18, 23, 29, 36.
wit fi,1t,a,*,&,47.

Oplossingr 4?-41 (29x49) 27-22 (49x46)
frx2 en 2x5 met het beroemde lange-
lijnmotief. Goed opgelost door R. B. N.
Runhaar (Bussum), M. Versteeg, G. J.
de Bruijn en M. À Praag - welkoml -
(Huizen), J. van Wilgenburg - welkom!
- (Bilthoven), W. ah. Lensink, G.
Brouwer en J. van Hengel (allen Hil-
versum).

NIEUWEOPGAVE: No.1742
Aut€uri F. Peres (Frankrdk).
Zwart:7,8,12.. l3, 1?, f8,20, n,24,n,9.
riVit: 21, A, 27, ?F.3l, B, 38, {0, 44, 4?, 49.

De oplossing van de nieuwe opgave
kunt u weer tot enige dagen na ver-
schijning insturen (Uilenstede,t2?, I l&t
AE Amstelveen). Veel plezier!
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