OP DE GONG BIJ 90-JARIG JUBILEUM DCH HARDERWIJK
DamClub Harderwijk, sinds 1928. De damclub van de stad Harderwiek
staat maar mooi en dat al negentig jaar! Een rasechte damclub waar
de leden rondom het dambord ook elkaars vrienden zijn. Met een
serieuze en sterk bezette interne competitie is de damclub een
positieve uitzondering in den lande. Daarbij komt dat de damclub al
jaren stevig vertegenwoordigd is in de Gelderse én nationale
competities.

De damclub vierde het jubileum met het jubileumtoernooi in de
bovenzaal van het fraaie zalencentrum De Kiekmure in Harderwijk
waarbij de gong het tempo van het spel bepaalde: op de gong diende
na iedere tien seconden de volgende zet te worden gedaan. Het
gongdammen heeft wel iets. Er is meer én minder ruimte. Meer
ruimte voor experimenten en waanzinnige varianten maar het

dieprekenen is er door de beperkte bedenktijd nauwelijks bij. Ter
zijde: Einstein defineerde waanzin als twee keer hetzelfde doen en
een andere uitkomst verwachten. Ergens had wethouder Companjen
van de gemeente Harderwijk wel een beetje gelijk toen hij grapte dat
degene die het snelst is, wint. Als hij er de snelste én scherpste
denker van had gemaakt, dan had hij er niet veel naastgezeten.

KUIJVENHOVEN - ALDERLIESTEN, 8 september 2018
Snel naar het dambord. Zie het eerste
diagram.

De

gong

klinkt.

Tien

seconden voor de volgende zet. 1. ...
19-24!

Ook

1.

...

20-25

ziet

er

aantrekkelijk uit. En wat meer niet voor
zwart?

Tien

seconden

is

nu

[te?]

weinig. 2. 38-33 22-28 3. 31x22 28x17 4. 37-32 17-21 5. 26x17 11x22
6. 50-44 13-19 7. 41-37 7-11 8. 46-41. Tien seconden per zet is toch
voldoende? Zwart heeft niet te klagen over het verloop en kan
toeslaan [zie het volgende diagram].

Maar die tien seconden hè. Alles staat
klaar om met 8. ... 24-30! toe te slaan,
zwart heeft zich erop voorbereid met
de laatste zet [7. ... 7-11] om niet op
slag te blijven staan. Maar hoe zit het
met de tegenactie met 36-31 en als de
dam van veld 48 naar 25 gaat dan 48-43 en 31-26. Levert het iets op?
Een vraag die in de partij niet in tien seconden werd beantwoord. 8.
... 11-17 9. 32-28 23x32 10. 37x28 6-11 11. 41-37 11-16 12. 49-43 2-8
13. 43-38 20-25 14. 9x20 25x14 15. 34-29 8-13 16. 38-32 16-21 17. 3731 21-26 18. 44-40 26x37 19. 32x41 14-20 20. 41-37 19-24 21. 40-35

13-19 22. 39-34 1-6 23. 34-30 20-25 24. 29x20 25x14 25. 30-24 19x30
26. 35x24 6-11 27. 37-32 en de stand van het volgende diagram staat
op het bord.

In de ultradunne stand staat niet wit
maar zwart onder druk. Hoe bereikt
zwart

remise?

De

verschillende

varianten vragen om rekenkracht én
snelheid. Het lijkt niet zo moeilijk
maar

met

tien

seconden

is

het

misschien wel een ander verhaal. 27. ... 11-16? Het is nog speelbaar
voor zwart. 28. 24-19! Natuurlijk, wit pakt zijn kans. 28. ... 14x23 29.
28x19 17-21 30. 19-14 18-23?? En het is uit, in alle gevallen! Zwart
had een eenvoudige remise voor het grijpen met 30. ... 22-27 31. 3228 27-31 32. 36x27 21x23 33. 14-10 en nu het even logische als
nuchtere 33. ... 18-22! In de partij wint wit fraai. 31. 14-10 22-28. Ook
31. ... 22-27 leidt tot verlies na 32. 32-28 23x32 33. 10-5 en zwart komt
de middellijn niet meer over. 32. 33x22 23-29 33. 10-5 29-34 34. 5-28
34-40 35. 28-39 40-45 36. 39-50 21-26 37. 22-17 16-21 38. 32-28 en
zwart heeft het op [38. ... 21x12 39. 28-22 en ook 39. 28-23 wint].

ALDERLIESTEN - ELGERSMA, 8 september 2018
Vanaf het begin. 1. 34-30 17-22 2. 4034 20-25 3. 33-29 11-17 4. 39-33 6-11 5.
44-39 19-23 6. 50-44 14-19 7. 29-24!
Het is een jubileumtoernooi, het mes
ligt niet op tafel. Wat dit wel is, is
natuurlijk de vraag. 7. ... 22-28! 8.
33x22 17x28 9. 31-27 10-14 10. 36-31 11-17 11. 38-33? Zie de stand
van het diagram.

Het is een prachtig plaatje maar of het klopt is even niet de vraag. De
gong klinkt binnen een aantal seconden alweer, daar mag wit het
toch een beetje van hebben. Nu al. 11. ... 14-20! Niet slecht maar nog
beter is 11. ... 15-20 en wit kan voor het overige de gong ook wel
vergeten. En ook 11. ... 23-29 en vervolgens 12. ... 14-20! is natuurlijk
spektakel waar de dolfijnen van Dolfinarium even verderop in
Harderwijk nauwelijks tegenop kunnen. 12. 33x11 20x40 13. 45x34 914 14. 30-24 19x30 15. 35x24 23-28 16. 32x23 18x40 17. 44x35 1-6 18.
42-38 6x17 19. 35-30 25x34 20. 39x30 17-21 21. 49-44 21x32 22.
37x28 en wit is zo ongeveer door de kleinste hoepel gesprongen [om
bij de vergelijking met de dolfijnen te blijven].

KOK - ALDERLIESTEN, 8 september 2018
Diagram. 1. ... 18-23 2. 30-25 13-18 3.
24-20 23-29 4. 20-15 9-14?? Zwart
maakt een grote fout en zet wit
analytisch op winst [maar dit ontgaat
zowel wit als zwart tijdens de partij].
Wel goed voor zwart was 4. ... 29-34
waarop 5. 15-10 34-40 6. 10-4 9-13 eenvoudig tot remise leidt. 5. 2520! 14x25 6. 15-10 18-22 7. 10-4 22-28. Wit lijkt een goede
verdediging te hebben maar niet alles is wat het lijkt [zie het
volgende diagram].

8. 4-36? Ergens logisch maar er zat veel
beter in. Natuurlijk: wit had eenvoudig
kunnen winnen met 8. 38-32! 28x37 9.
26-21 16x27 10. 4x24. En ook 8. 4-10
wint voor wit. In de partij bereikt zwart
remise met 8. ... 16-21 9. 26x17 28-32!
Dit extra offer is broodnodig daar 9. ... 29-34 verliest door 10. 36-22!
en zwart is zonder verdediging. 10. 38x27 29-33 en een paar zetten
later remise.

ALDERLIESTEN - EEKELSCHOT, 8 september 2018
In de stand van het diagram heeft
zwart een lastige stand. Er is nog niet
iets heel concreets aan de hand voor
zwart maar in het spel blijven is nog
een hele opgave. 1. ... 4-9?? Nu is het
hommeles en niet zo’n beetje ook
[zwart overziet het ‘doorslaan’ op de vierde zet] . 2. 28-23 18x29 3. 3530 24x44 4. 33x4 44x42 5. 47x38. Er volgde nog 5. ... 20-24 6. 27-22
14-19 7. 38-33 25-30 8. 43-39 2-7 9. 45-40 7-11 10. 40-35 15-20 11. 4944 19-23 12. 22-18 23-29 13. 18x7 11x2 14. 4-9 29x38 15. 9x34 16-21
16. 34-40 21-26 17. 39-33 38x29 18. 40x18 waarna zwart het voor
gezien hield.

VAN DER LAAN - ALDERLIESTEN, 6 februari 2010
Vanaf 2005 kwam ik zo’n vijf jaar voor
DCH Harderwijk uit in de nationale
competitie. Er is een aantal partijen
waar ik een scherpe herinnering aan
heb. Eentje daarvan is de partij die ik
op zaterdag 6 februari 2010 speelde in
Hijken en volgens mij is men [wie dat ook moge zijn] het een beetje
ontgaan. Nu damclub Harderwijk negentig jaar bestaat is het een

mooi moment om op deze partij te wijzen. In de stand van het
diagram ben ik met zwart aan zet. En opgegeven? Nu ja, wacht even.
Laten we er toch nog voor gaan zitten. 1. ... 27-32 2. 38x16 17-21 3.
26x19 22-27 4. 23x12 14x23 5. 29x18 20x49 6. 12-7 49-35 7. 18-13
35x50 8. 34-29 27-32 9. 37x28 50x6 10. 29-23 6-1 11. 23-19 10-14 49.
19x10 15x4 met winst voor zwart [...].

Geschreven door René Alderliesten, 8 september 2018

