Dammen
voortreffelijke winstkansen had
gehad. Een van zijn vele varianten
gaat als volgt:

TON SIJBRANDS

Het linkerdiagram geeft de stand
weer die na wits 33ste zet 43-38
was ontstaan in Boomstra-Atse, de
partij die de schoonheidsprijs won
in het toernooi om het WK 2015.
Zoals ik vorige week liet zien, zou
Atse zowel na 33...11-17? als na
33...3-8? hebben verloren. De
Ivoriaan vond echter, niet voor de
eerste noch voor de laatste keer in
deze partij, het sterkste verweer:
33...24-29! 34.30-24! (dankzij dit
schijnoffertje houdt Boomstra de
strijd volop gaande) 34...29x20
35.38-33 19-24 36.33x22 13-19
37.22x13 19x8 38.27-22! (wit blijft
het uitkomen van schijf 11
consequent verhinderen) 38...3-9!
(zwart vlecht de dreiging 39...1419!! in de stand, zodat wit - anders
dan na 8-12-17? het geval was
geweest - geen tijd krijgt voor
39.47-41 annex 32-28x28) 39.3227! 8-12 40.37-32!! (de inleiding tot
een fraai gambiet, al laat dit
onverlet dat wit ook na het triviale
40.47-42 aan de leiding was
gegaan) 40...12-17 41.22-18!
23x12 42.27-21!
Zie rechterdiagram
42...17-22?! (mogelijk om de
wereld te laten weten dat hij
Boomstra's offer wel degelijk had
zien aankomen, speelde Atse deze
zet à tempo; gewoon 42...9-13 had
evenwel betere overlevingskansen
geboden) 43.21-17 12x21
44.26x28?

44...11-17 45.39-34! 6-11 46.50-44!
1-6 47.34-30! 24-29 48.26-21!! (een
nieuw offer) 48...17x26 49.44-39!
11-17 50.32-28!! 29-33 51.28-23
33x44 52.40x49. Daarop moet
zwart de plusschijf binnen
maximaal drie zetten (52...6-11
53.49-43! 11-16 54.43-39! 7-11
55.39-33!) teruggeven met hetzij
52/55...17-22 53/56.18x27, hetzij
52/55...20-24 53/56.30x10 15x4 of
52/55...9-13 enz., maar in alle
negen gevallen is wits voordeel
beslissend!
44...11-17! 45.28-23! 9-13! 46.2319! 14x23 47.25x14 (men kan zich
voorstellen dat Boomstra ook van
deze variant torenhoge
verwachtingen had; Atse komt
echter met een fenomenale
verdediging op de proppen:)
47...24-29! (vertraagt een
vijandelijke doorbraak met behulp
van de finesse 48.35-30 13-19!
enz. =) 48.50-45 (misschien had
48.39-34 iets betere bordkansen
gegeven) 48...17-22! 49.35-30 2228! 50.32-27 13-19! 51.27-22!
28x17 52.16-11! (en vooral niet
52.14-9?? wegens 52...29-34!!,
53...19-24!, 54...7-11 en 55...1x3 +,
de verraderlijke pointe van Atse's
reddingsoperatie) 52...7x16 53.14-9
29-33! 54.39x28 23x32 en na nog
vier zetten [55.40-35 (55.9-3???
19-24!) 55...32-38 56.9-3 17-21
57.3x26 38-43 58.30-24] werden de
punten gedeeld.
Een prachtige partij. Maar wie
bedenkt dat Boomstra precies één
punt te kort zou komen voor de
wereldtitel, blíjft een beetje moeite
houden met de uitkomst...

Een begrijpelijke, maar daarom niet
minder jammerlijke fout. Op de site
alldraughts maakt viervoudig NKfinalist Jasper Lemmen
aannemelijk dat wit na 44.16x18!
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