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Woensdag 18 juli 2018
Graag uw mening
Beste lezer, deze weekkrant plaatst sinds enkele maanden regelmatig de
Denksportpagina (dammen, bridge, schaken). Graag willen we weten wat u, de lezer,
hiervan vindt: een verrijking voor de weekkrant of hoeft het voor u niet. We zien
uw reactie, opmerkingen en tips graag tegemoet! Mail ons via tips@via-limburg.nl

denksport

DAMMEN

Een Limburgse succesformule
Wist u dat onze provincie de
bakermat is van de steeds meer
in populariteit groeiende zomerdamtoernooien? Een simpele formule veroverde de hele
wereld.
Door Paul Nitsch
Henk Stoop werd geboren in Indonesië en woont inmiddels al
geruime tijd in het Gelderse Culemborg. Dit jaar werd hij Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote verdiensten voor de
damsport. De cirkel lijkt daarmee
rond voor Stoop die, hoe toepasselijk, zijn damcarrière begon bij de
Brunssumse damvereniging “De
Ridder”. In 1978, Stoop was toen
zelf nog maar 22 jaar jong, kwam
hij op het idee om een zomerdamtoernooi te organiseren. Dammen
was tot dan toe een wintersport, in

de buurt van kachel en hete koffie.
Het begon met twaalf Nederlandse
spelers waarbij de niet-Limburgers
bij Brunssumse gastgezinnen werden ondergebracht. Veertig jaar
later is het toernooi nog steeds
springlevend en zijn zomertoernooien niet meer weg te denken
uit de internationale damkalender.
Van China tot de Nederlandse Antillen vindt er in de zomerperiode
altijd wel ergens een evenement
plaats. De inmiddels 41ste editie
van “Brunssum”start op vrijdag 3
augustus en telt momenteel al zo’n
tachtig inschrijvingen.
Bekende namen die hebben toegezegd zijn de Senegalezen N’diaga
Samb en Bassirou Ba en de Kameroener Christian Niami. Alledrie
zijn ze weliswaar nooit wereldkampioen geweest maar twee ervan hebben wel al het genoegen
gesmaakt een (ex-)wereldkampioen

Diagram 1.

Diagram 2

te vloeren. Samb lukte dat in 2005
tijdens het toernooi van Delft tegen Alexander Georgiev. In het eerste diagram staat de Afrikaan (met
wit) al beter. Na 38. …. 18-23 koos
Samb voor het verrassende 39.2822! Zwart moet nu oppassen want
op A) (23-28) volgt 22-17! (11x22)
38-32 en na het gedwongen (19-23)
34-29! met winst. Omdat B) (11-17)
22x11 (16x07) 37-32! (21-27) 32x21
(26x17) 48-42! ook niet aanlokkelijk is, koos Georgiev voor: 39. …
12-17 40.22-18 23x12. Een heus
offer en dat tegen een wereldkam-

pioen! 41.33-28 15-20 Belangrijk
is dat op (12-18) 38-32! volgt en na
bijvoorbeeld (18-23) 39-33! is zwart
met een schijf meer kansloos. In
de partij walst de Afrikaan door
de zwarte verdediging: 42.28-23!
19x28 43.34-30 25x34 44.39x19
12-18 45.38-32 20-24 [Op (28-33)
volgt 48-42! met de dreiging 4338+] 46.32x12 24x13 47.12-08
13x02 48.35-30 02-08 49.30-24
08-13 50.24-20 17-22 51.20-15 2127 52.15-10 11-17 53.10-05 17-21
54.37-31! 27x36 en Georgiev gaf na
dit laatste offer terecht op.

BRIDGE
Naar de kaarten toe praten?
U kent dat waarschijnlijk wel:
achteraf lijkt alles zo vanzelfsprekend. Of ‘met open kaart’
ziet u de oplossing direct. Maar
had u het ook op het moment
zélf goed kunnen of moeten
doen? Of is dit weer zo’n geval
van ‘naar de kaarten toepraten’?
Door Jos Gielkens
Waar op TV bij Tour de France, WK,
Wimbledon of golftoernooi vele
waterdragers, caddies, masseurs en
andere lakeien de topsporters totaal
ontlasten, moesten de potentiële
topbridgers afgelopen week volledig
op eigen kracht alle lasten dragen
en dat bij tropische temperaturen.
Als je na zo’n Spartaanse training
nog fris – of met een wijntje – alle
spellen kunt analyseren, dan ben je
fit genoeg voor de competitie! En de

slemspellen spraken weer het meest
tot de verbeelding (zie Diagram 1).
Oost besluit deze hand als een gebalanceerde SA hand te verkopen. Aas
sec is ‘de kleinste leugen’ als je minimaal een dubbelton belooft. Maar
hoeveel punten is deze hand waard?
Iedereen telt 23 honneurpunten,
maar met zoveel controles én een
mooie vijf kaart, kan deze hand 2627 punten waard zijn. Dus besluit
Oost deze hand als 25-26 SA hand te
verkopen via 2R. Partner geeft een
vijf kaart schoppen aan en Oost is
verrukt met zijn keus: met schoppen als troef is deze hand 28 punten waard gezien de introefwaarde,
negen troeven, alle controles én de
mooie vijf kaart als slagenbron. Oost
‘weigert’ de transfer en geeft zo vier
troeven aan én een hand die sterker
is dan oorspronkelijk beloofd. Wat
moet West nu doen? Partner heeft

minimaal 27 punten én vier troeven
en ik heb 4-5 kleurenpunten: dan
komt slem in de buurt. Als West nu
met 4R zegt ‘dat hij interesse heeft’,
biedt Oost moeiteloos dit slem. In de
praktijk werd dit slem aan alle tafels gemist. Achteraf vroeg iedereen
zich af: had dit slem verantwoord

geboden kunnen worden of is bovenstaand verhaal ‘naar de kaarten
toe praten’?
Ook het tweede spel is een slem (zie
diagram 2):
West opent 1K, Noord volgt 2R
(zwak). Na 2H bij Oost gooit West

SCHAKEN
Kroonprinsen worden koning
Afgelopen maanden werden in
Noord-Limburg twee open toernooien gehouden.
De Blerickse SV organiseerde
het BSV Open en bij de buur,
de Venlose SV, werd het Venlo
Open gehouden. In beide gevallen won een jonge gast het
toernooi.
Door Henk van Gool
Zowel in de denksporten als in
de fysieke sporten is er een trend
waarneembaar. De winnaars worden steeds jonger. Met name in een
denksport als schaken wekt dat
bevreemding. De oudere schaker
heeft immers zoveel meer partijen
gespeeld dan zijn jonge tegenstrever, dat je zou verwachten dat hij
puur op grond van zijn ervaring
al een grotere kans moet hebben
om een partij of zelfs een toernooi

te winnen. Niettemin domineert
steeds vaker de jongere garde het
speelveld. Met name in de wereldtop valt dit op. Werd vroeger
iemand als Max Euwe pas op zijn
vier-en-dertigste levensjaar wereldkampioen; Magnus Carlsen presteerde dit reeds als twee-en-twintig
jarige. Sergey Karjakin mocht op
zijn twaalfde reeds de GM titel voor
zijn naam zetten. Hij was daarmee
de jongste grootmeester ooit. De
dominantie van de jongere schaker
geeft aan dat er heel wat meer factoren een rol spelen dan ervaring.
De jeugd profiteert van een dieper
begrip van het spel, uitgekiende
openingsstrategieën, betere trainingsmethoden, zijn talent, digitalisering van schaakpartijen en misschien ook wel een betere fysieke
gesteldheid. Een wereldtopper lijkt
tegenwoordig maakbaar. Maar je
moet er wel vroeg bij zijn!

Diagram 1.

Diagram 2

In elk geval zie je de trend, dat de
jonge schaker al snel een toernooi
kan winnen, ook terug in Limburg.
Zo werd het BSV Open in Blerick
een prooi voor de jonge Duitser Eugen Heinert. Het BSV Open vormde
een rode draad door de clubcompetitie van de Blerickse SV. Gedurende zeven maanden, te beginnen in
november, werd elke maand één
wedstrijdronde afgewerkt. Eugen
Heinert was op papier al de favoriet
en maakte die rol uiteindelijk ook
waar. Niettemin kreeg hij flinke
concurrentie van clubgenoot Ro-

land van Vliembergen. Die stond bij
aanvang van de laatste ronde nog in
punten gelijk met Heinert. De beslissing viel toen Heinert zijn landsman Dennis Liedmann klopte en
Van Vliembergen niet verder kwam
dan remise tegen Niek Philipsen.
Een paar weken na de laatste ronde
van het BSV Open startte het Venlo
Open. Dat had een ander tijdsschema. In Venlo werd elke week een
partij gespeeld zodat het toernooi,
dat in mei begon, reeds begin juli
eindigde. De winnaar van het BSV
Open nam ook hier aan deel en

Ook de andere Senegalees Bassirou
Ba is al jaren een erkend reuzendoder. Tijdens het WK van 2003
versloeg hij (in Diagram 2 met wit)
niemand minder dan oud-wereldkampioen Anatoli Gantwarg. Aangewezen is (18-23) met gelijkwaardig spel. Het partijverloop luidde:
37. …. 17-21
38.26x17 12x21
39.28-22! 18-23 [Na (08-12) 22-17!
(21-26) 17x08 (13x02) volgt 38-33!
waarna de combinatieve dreiging
27-21 de zwarte opbouw belemmert] 40.38-33 20-24 41.40-35 0409? [Dit verliest. Alleen na (21-26)
35-30 (24x35) 33-29 (19-24)! 29x09
(04x13) 22-17 (24-29)! 34x23 (35-40)
49-44 (40x49) 48-43 (49x38) 32x43
(25-30) 43-38 (30-35) 39-34 (16-21)
27x16 (26-31) bereikt zwart moeizaam remise] Partij: 42.49-44! 2126 43.35-30! 24x35 44.33-29 19-24
45.29x18 13-19 46.44-40 35x33
47.18-13 09x18 48.22x02 en zwart
gaf op. U kunt nog inschrijven voor
“Brunssum 2018”. Alle informatie
is terug te vinden op www.brunssumdamtoernooi.nl
REAGEREN?
PAULHWNITSCH@GMAIL.COM
de manche vol met 4H. Als je beide
handen ziet, wil je graag in slem zitten. Dat kan ook als West 4R biedt:
partner ik heb een maximale opening met hartensteun. Nu West 1920 punten belooft, mag Oost in slem
geloven: hij heeft 13 kleurenpunten én extra troeflengte en goede
aansluiting in partners lange kleur.
Dus na 4R wordt snel en eenvoudig
6H bereikt. Ook dit slem werd in de
praktijk vaak gemist. Niet alleen bij
het bieden, maar soms ook bij het
spelen. Terwijl dit slem op vele manieren gemaakt kan worden. Ziet u
hoe? Of u troeft de klaverkleur vrij
(moet u wel zorgvuldig omgaan met
de entrees in West) of u speelt –
na het afgeven van één klaverslag
– alle troeven uit en Zuid komt in
dwang: hij kan niet én de schoppendekking vasthouden én de klaverkleur stoppen. Als ik kijk naar het
percentage slemspellen bij de analyses van Limburgia, dan zou het mij
niets verbazen als één van de eerste
thema avonden over slems gaat.
REAGEREN?
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had bijna beide toernooien op zijn
naam geschreven. In Venlo moest
hij echter zijn meerdere erkennen
in een ander jong schaaktalent:
Siem van Dael uit Reuver. In de vijfde ronde werd de onderlinge partij
door Siem gewonnen, zie diagram
1 Heinert – Van Dael. Hier is meteen 15.f4,Pc6 aangewezen om de
opmars b7-b5 eruit te halen. Na
het natuurlijk ogende, maar foute
15.Pe3?,b5 16.cxb5,axb5 17.f4,Pc6
kon zowel 18.Pxb5 als 18.Lxb5 niet
wegens 18..,Pxe4. Zwart veroverde
dus belangrijke ruimte op de damevleugel. In diagram 2 won Siem
materiaal. 21..,Lxd5! 22.exd5,Pf5
23.Dd2, (na 23.Lc1 verliest wit niet
meteen een pion maar is de situatie
hopeloos omdat zijn stukken niet
loskomen.) 23..,Txe3 24.Txe3,Pxe3
25.Dxe3,Lxb2 met pionwinst. Het
bleef niettemin tot de laatste ronde spannend, omdat Siem op zijn
beurt verrassend verloor van Vincent de Lange uit Bergen. Uiteindelijk won Siem het toernooi op weerstandspunten.
REAGEREN?
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