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Willy Maertzdorf is beter dan ooit
Willy Maertzdorf was in de herfst van zijn carrière met de wel na de B-variant (21-27) 32x21
(16x27) 38-32 (27x38) 43x32 (17-21)
vierde plaats de beste Limburger in het Brunssumtoernooi. 49-44! als na C) (21-27) 32x21

D

e meest aansprekende
prestatie tijdens het
Brunssumtoernooi leverde Willy Maertzdorf,
de zestigplusser uit Landgraaf, tegen Theo Schippers, damschooltrainer en kopman van het Heerlense
Eureka. In diagram 1 zijn de contouren van aanval versus omsingeling
al zichtbaar. Maertzdorf (met
zwart) laat er geen twijfel over bestaan welk van beide spelgenres
zijn voorkeur geniet: 22. …. 22-28!
23. 41-37 17-22 24. 26x17 12x21 25.
35-30 01-07 26.30-25 07-12 27.38-33
10-14 28.40-35 06-11 29.35-30 13-19
30.44-40 08-13 31.40-35 03-08
32.42-38 11-17. Wit moet echter als
eerste een belangrijke beslissing nemen. Analytisch gezien is 47-41 de
beste zet. We bekijken enkele mogelijkheden: A) (21-26) 36-31 (17-21)
41-36 (21-27) [Na bijvoorbeeld
(12-17) forceert wit winst door
30-24! (19x30) 35x24 Met als belangrijkste variant (13-19) 24x13 (08x19)
49-44! (14-20) 25x14 (19x10) 29-24!
(10-14) 24-20! (14x25) 31-27 (22x42)
33x13 (42x33) 39x19]. Terug naar de
analyse: 32x21 (26x17)! Met een gelijkwaardige positie. Opvallend is
dat indien zwart niet terugslaat

maar voor (16x27)? kiest, wit opnieuw het gelijk aan zijn zijde
krijgt: 38-32! (27x38) 43x32 en nu: 1)
(12-17) 30-24! (19x30) 35x24 [[wit
dreigt met 34-30]] (14-20) 25x14
(13-19) 23x134 (08x10) 29-24! en
zwart gaat altijd een schijf verliezen. Na 2) (02-07) 30-24! (19x30)
35x24 (14-19) volgt eenvoudig 24-20
met gratis doorbraak naar dam. Tot
slot 3) (14-20) 25x13 (19x10) 30-24!
(02-07) [[(13-19x19)? 34-30!+]]
49-43! (07-11) 32-27! (11-16). Jammer dat wit nu niet kan ‘passen’,
maar ook na 37-32! (28x37) 31x42
(22x31) 36x27 gaat wit winnen. Zo-

(17x26) 30-24! (19x30) 35x24
(14-20)! 25x14 (13-19) 24x13 (08x10)
36-31! (16-21)! 29-24 (10-14) ontstaat
er een spannende positie waarin
zwart iets betere kansen heeft. Terug naar de partij waarin Schippers
een positionele fout maakt:
33.30-24? 19x30 34.35x24. Op instructieve wijze behaalt de oude
vos Maertzdorf nu belangrijk voordeel: 34…. 14-20! 35.25x14 13-19
36.24x13 08x10. Geschrokken door
deze sterke ruil begaat Schippers
opnieuw een postionele fout. Aangewezen was 49-44 (10-14) 44-40
(21-27)! 32x21 (16x27) 29-24 met
groot voordeel voor zwart. Na de

Diagram 1

Diagram 2

partijzet is wit kansloos: 37.47-42?
10-14 38.49-44 14-20! 39.44-40
20-24! 40.29x20 15x24 41.40-35
21-27! 42.32x21 16x27 Zwart walst nu
door de witte stelling. Schippers
probeerde nog 43.33-29 24x44
44.43-39 44x33 45.38x29 28-33!
46.29x38 23-29! 47.34x23 18x29
48.37-31 29-34 49.38-33 27-32
50.42-37 32x41 51.36x47 12-18
52.33-29 34x23 53.35-30 23-29
54.30-25 29-34 55.25-20 34-39
56.20-14 39-43 57.14-10 18-23
58.10-05 23-29 59.05-14 43-49
60.14-25 29-33 61.25-48 49-43
62.48x28 22x33 op. Het tweede diagram is afkomstig uit de partij tussen de Belg Stijn Kindt (met wit)
en de al jaren in Portugal wonende
van oorsprong Limburger Theo
Dijkstra.
Zwart aan zet kan zowel na (07-12)
als na (24-29)! eenvoudig winnen.
Bijvoorbeeld (24-29) 41-37 (07-12)
43-39 (29-34)! 39x30 (25x34) 38-33
(12-17)! is wit positioneel volledig
overklast. Het partijverloop luidde:
1. …. 07-11? Na deze voortzetting is
het analytisch remise. Partij: 2.
41-37 11-17! 3. 43-39?! Geeft zwart de
mogelijkheid om te combineren:
A) (27-31) 36x27 (19-23) 28x30
(25x41) Nu kan wit ontsnappen via
27-21 (17-22) 21-16 (41-46) 16-11.
(46-23) 11-06 (23-45) 06-01 (26-31)
35-30 (31-36) 30-24 (36-41) en nu
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niet 24-19 wegens (41-47)!, maar
01-06 met remise. Bij de tweede variant moet wit iets meer op zijn
hoede zijn: B) (26-31) 37x26 (19-23)
28x30 (25x32) 35-30 (32-38) 30-24
(38-43) 24-19 (43-49). Zwart dreigt
nu met (17-21) en (27-31) te winnen. Wit kan op twee manieren offeren: 1. 36-31?? (27x36) verlies op
bekende wijze: a) 19-13 (49-16)!
13-08 [op 13-09 (16-21)!! +] (16-02!)
26-21 (02x13) 21x12 (13-02) met
winst. b) 19-14 (49-32)! 14-09
(32-16)! 09-04 (17-22)+ c) 26-21
(49x16) 19-13 [Op 19-14 (16-32)
14-09 (32-21)+] 16-02! (13-09) 02-13
(09x18) 17-22! en wit is net op tijd.
De tweede variant is net remise: 2)
26-21! (17x26) 36-31 [noodzakelijk
want anders wint zwart door de
klemzet (26-31)!] (27x36) 19-13!
[19-14? (49-32) 14-09 (32-21)! +]
(49-32) 13-09 en helaas voor zwart
moet hij een zet doen, remise dus!
In de partij werd het overigens na
3. … 25-30 4. 38-33 snel remise.

