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Wereldrecord voor Van den Akker
DAMMEN

Door Paul Nitsch

Jeroen v.d. Akker heeft het wereldrecord kloksimultaan ver-
beterd: 37 partijen: 22 zeges, 12 remises, 3 nederlagen.

E nkele fragmenten uit deze
krachtmeting. In D1 wordt
de Belg Jimme Depaepe
slachtoffer van de handig-

heid van Culemborgse grootmees-
ter. Zwart staat lastig en had zijn
toevlucht moeten nemen tot
(24-29)! 33x24 (21-26) 24-20 met re-
mise als eindresultaat. Hij ging ech-
ter verder met 41. …. 02-08? waarna
Van den Akker toesloeg via: 42.
34-29! 10-15 Zwart heeft niet beter
43. 29x20 15x24 44. 40-34? [31-26! le-
vert meteen winst op] 08-13?
Loopt in een kleine combinatie. Na
(24-29) 33x24 (21-26) 24-20 (26x37)
20-14 (16-21)! 27x16 (28-32) kan
zwart zich nog taai verweren. Par-
tij: 44. 32-28! 21x23 45. 33-29 en De-
paepe gaf op. In D2 verschalkt Van
den Akker de Fransman Martens.
Martens aan zet moet hier kiezen
voor (18-22) zonder vrees voor de
combinatie 29-23 (20x18) 38-32
(27x29) 34x03 omdat zwart dan
over de tegenaktie (04-09)! 03x14
(15-20)! beschikt met na 14-09
(22-27) 09x31 (20-24) 19x30 (25x43)
remise. Na de partijzet forceert Van
den Akker winst: 43. …. 08-12 44.
33-28! 12-17 45. 28-23! 04-09 46.

23x12 17x08 47. 29-23! 20x18 48.
19-13! 08x19 49. 38-32 27x38 50.
39-33 38x29 51. 34x03! 21-27 52.
03-09! en even later gaf de Frans-
man op. Tegen de al jaren in Ge-
leen spelende Belgisch-Limburger
Valere Hermans ging het mis. Van-
uit D3 ging Hermans verder met 31.
…. 12-17? [Voor de hand ligt (11-17)
met als voordeel dat zwart na 39-34
over (24-30) 35x24 (19x30) 28x10
(29x26) beschikt, hetgeen na 10-05
(12-18)! altijd tot afname van de wit-
te dam leidt. Bijvoorbeeld 36-21
(26x37) 05x41 (13-19) 41x05 (18-23)

05x11 (06x17) Het witte voordeel
lijkt dan groter dan dat het in wer-
kelijkheid is. Na 40-34 (20-24)!
45-40 (24-30)! kan zwart zich mak-
kelijk verdedigen]. Na de foutieve
partijzet van Hermans beschikt wit
over een vrijwel winnend plan. Na
39-34! kan zwart immers (na de
bomzet) niet meer de witte dam
onschadelijk maken. Gedwongen is
derhalve (13-18) waarna wit sterk
31-26! laat volgen. We bekijken ver-
volgens de verschillende varianten:
A) (17-21) 26x17 (11x31) 36x27 en nu
bv 1. (06-11)? 34-29! 23x34 (40x29)
(02-08) 43-39 (08-12) 45-40 (11-17)
48-42 (17-21) 39-34 (12-17) 42-37 en
zwart is positioneel volledig wegge-
speeld. Meer verdediging geeft de
combinatie 2. (16-21) 27x16 (18-22)

28x17 (23-29) 34x23 (19x37) 38-32
[ook 17-12! waarna zwart met
(24-30) nog een extra schijf moet
offeren is heel kansrijk!] (37x39)
43x34 (24-29) 34x23 (25-30) 35x24
(20x18) en wit heeft groot voor-
deel. Ook de B-variant is nadelig
voor zwart: (17-22) 28x17 (11x31)
36x27 (02-08) 43-39! en nu weder-
om een opsplitsing: 1) (08-13)
33-28! (06-11) 39-33! zonder angst
voor een zwarte combinatie (11-17)
34-30! (25x34) 40x29 (23x34) 27-22!
(18x27) 32x12 en zwart is kansloos.
2) (08-12) 48-43!! Wit dreigt nu
met een lichte combinatie terwijl
de een om twee vergiftigd is:
(23-29) 34x23 (19x37) 38-32! (37x28)
33x13 en vervolgens op (06-11) sterk
26-21! met prima windspel. We ke-

ren terug naar de partij: 32.31-26?
17-21. Merk op dat zwart hier ook
middels (02-08)??! over een alterna-
tief beschikt. Behalve dat het uitno-
digende 27-21 natuurlijk zelfmoord
is, beschikt zwart dan ook na 48-42
over een (remise-)combinatie via
(24-29) 33x24 (19x30) 28x10 (15x04)
25x15 (04-10) 15x04 (18-22) 04x22
(17x48) Partij: 33.26x17 11x31
34.36x27 06-11 35.48-42? Aanzien-
lijk veiliger is 39-34. Nu komt Her-
mans plots beter te staan: 35. .…
11-17 36.42-37? 17-21! 37.40-34 21-26
Van den Akker heeft te lang op
winst gespeeld en gaat nu zelfs nog
verliezen. Hermans rondt het overi-
gens keurig af: 38.34-30 25x34
39.39x30 20-25 40.28-22 25x34
41.22-17 13-18 42.27-22 18x27 43.32x21
16x27 44.17-11 14-20 45.11-06 27-31
46.37-32 31-36 47.06-01 34-39
48.01x34 39x37 49.38-32 37x28
50.34-23 28-32 51.23x25 32-37
52.45-40 37-41 53.25-20 en opgege-
ven.
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