
1 van 4

Fragmenten uit het Kampioenschap van Gelderland
Analyses van Coen Donders

1e ronde Maarten Linssen- Coen

Na ( hoe kan het anders ) 31-26.
Ik zat in razende tijdnood en durfde 12-17 niet aan en liet ruilen.
12-17 was echter wel heel goed geweest, vrijwel winnend.
Om te beginnen is de opsluiting sowieso al niet slecht voor zwart
omdat wit eigenlijk met 4schijven er 3 vasthoudt en daarbij gaat
zwart er op zeker op de witte korte vleugel doorheen. Na
bijvoorbeeld 39-33 29-34 33-28 23-29 27-22 34-39 etc gaat zwart
er ten koste van 1 schijf doorheen en wint vrij eenvoudig.

2e ronde Coen - René Vos

René is zojuist achtergelopen.
Ik keek natuurlijk naar 11-7-1, maar helaas: na 8-13 (damslag) en
19-23 vangt zwart de dam af met remise.
Ik speelde dan maar 43-39 25x43 48x28 en ook spoedig remise.

3e ronde Hans Luchies - Coen

Ik had nog weinig bereikt tot mijn tegenstander in deze stelling
zojuist 42-37? Speelde.
Ik sloeg toe met 17-21 26x17 19-24 30x28 18-23 28x8 3x41 met
winst.

4e ronde Coen – Remco Vredenberg

Ik heb in een middenspelfase niet helemaal realistisch gespeeld en
kwam onder druk te staan.
Remco had mij nu met 17-22 ( of eerst 11-16 37-32 en dan 17-22)
in de verdediging kunnen dringen.
Remise was dan het maximale geweest.
Hij wilde mij echter meteen fijnknijpen en speelde 15-20?
Hier had ik op gehoopt, er volgde nu dus 27-21 17x26 37-31 26x37
38-32 37x28 33x15 met winst.
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5e ronde Jan Jacobs- Coen

In deze stand op de 27e zet zal de tijdnood lijkt me nog niet heel
groot zijn geweest.
Toch miste ik blijkbaar de combinatie 24-29 23x34* 27-32 38x27
17-22 28x17 12x41 Z+.

Idem

Hier miste Jan een grote kans.
Hij speelde 40-34 (?).
39-34! Was heel sterk geweest.
Na bijvoorbeeld 18-23 40-35 8-13 47-42 ( misschien ben ik deze
zet in de haast vergeten) 13-18 kan wit gewoon 34-30 spelen met
schijfwinst zonder vrees voor een combinatie.

6e ronde Coen – Pepijn van den Brink

Zwart is aan zet maar heeft geen goede zet meer. Hij besloot hier
tot het offer 16-21. Hooguit zou hij nog 1-6 kunnen spelen, maar
na 45-40 hetzelfde probleem.
Ik wist ondanks tijdnood het voordeel vast te houden maar het
mondde nog wel uit in een lang eindspel.

Idem Zwart aan zet.

Ik had kort hiervoor 11-7 gespeeld in de ( in tijdnood verkerend
voor de 2e keer) mij logisch lijkende gedachte om maar meteen de
weg vrij te maken voor schijf 11. Analytisch was dit blijkbaar fout
want als zwart hier gelijk dam had gehaald met 44-49 dan zou hij
volgens Dambase in alle varianten remise kunnen maken (vraag me
niet hoe).
Voor een menselijke speler is dit niet 1-2-3 te zien en het is dus
niet vreemd dat Pepijn dit ook niet zag. Hij speelde 1-6 (?) in de
hoop dat ik gelijk dam zou halen.
Na 7-2? zou hij alsnog met 6-11! 2x16 44-50 33-29 50-17 remise
kunnen forceren.

Gelukkig zag ik dit ook en na (eerst) 21-17 was alles voor mij weer in orde.
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7e ronde Gerrit Roeterdink - Coen

Ik speelde zojuist 27-32.
Misschien niet de beste, maar wit moet wel een keuze maken.
Na 47-41 of 37-31 kan zwart verder met de ruil 32-38 etc met een
mooie stand.
Na het gespeelde 36-31 32x41 47x36 kon ik weer verder met
17-21x21.
Mede dankzij Gerrit, die met de achterloop 31-26 (?) mij nog extra
tempos in de schoot wierp, wist ik uiteindelijk op zijn lange vleugel
door te breken met winst als gevolg.

8e ronde Coen - Jan Lammers

Een leuke stand vanuit mijn perspectief. Ik heb zojuist 40-35!
gespeeld (op de vorige zet voorbereidt met 49-43) en zwart heeft nu
een serieus probleem.
Er dreigt simpel 38-33.
Op 8-13 volgt 31-27 en op 19/20-24 volgt 35-30, 45-40, 43-39 W+
zodat zwart gedwongen is een schijf te offeren. Dit werd vanwege
tijdnood nog wel even billenknijpen maar uiteindelijk wist ik de 2
punten binnen te slepen.

9e ronde Leo Steyntjes- Coen

Na 18-23!
Een forcing want na 38-32* volgde 23-29 43-38* 24-30 25x23 16-
21 27x18 13x22 28x17 19x46.

Leo zei achteraf dat hij deze variant ook wel had gezien, maar dacht
het wel toe te kunnen laten.
Het is natuurlijk ook een beetje een onzekere dam en in de partij
was ik er zelf ook niet geheel zeker van, maar aangezien ik toch
alleen maar gebaat was bij winst waagde ik het erop. Ik had op zijn
minst wel zeker gemaakt dat hij ‘m niet gelijk kon elimineren.
Na computeranalyse achteraf blijkt de damzet ook wel goed te zijn,
hoewel misschien niet perse winnend.
In de partij was het in ieder geval succesvol.

Leo nam hem enkele zetten later af ten koste van 4 schijven waardoor ik in het eindspel 1 schijf
voordeel had.
Dit was voldoende voor de winst en de gedeelde 1e plaats.

Coen - Maarten Linssen 2e barragepartij

Ik had hier nog wel wat tijd maar speelde te snel en laconiek
44-40?
Omdat ik in de veronderstelling was dat 29-33 22-18 33-17 geen
kwaad kon vergat ik gewoon dat 44-39 net zo goed kon om de dam
te verjagen en natuurlijk nog beter is omdat zwart dan niet eens 29-
33 (???) kan spelen om de witte voorpost de doorgang te beletten.
“Hij kan me toch niet blijven vasthouden” dacht ik nog.
Na dus 44-40? 29-33 22-18 33-17 40-34 17-3 kwam pas de schrik:
34-30 kan helemaal niet vanwege de achterloop 3-25. Dit had ik
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overzien.
Ook 18-13 ( 19x8 30x19 25-3 ) helpt dan niet meer. En na 45-40 zou gevolgd zijn 19-23 18x20
3x39 met winst. Zodoende was ik wel gedwongen om te berusten in de 2e plaats.

Toch een heel succesvol toernooi waar ik zelf zeker trots op ben , hoewel ik van clubgenootzijde
nog niet overladen ben met felicitaties.

Coen Donders, november 2011


