Fragmenten uit de clubcompetitiewedstrijd Vechtstreek – Apeldoorn:
Alle partijen met behulp van Kingsrow doorgenomen.
Wat opvalt is dat bij een aantal partijen de fouten optreden na een paar uur dammen (na zet 35).

Partij van Adrie:
Stand na de 40e zet van wit. De stand is gelijkwaardig.
Helaas maakt Adrie een fout met 40. …. 18-23. Na bv 40…. 8-12 of 14-20 is er weinig aan de hand.

Partij van Albert:
Stand na de 36e zet van wit. KR beveelt 36-31 aan. Ondanks de mindere LV van zwart is de stand
vrijwel gelijk. Heel klein voordeel voor wit. Gelukkig ging zwart later de fout in.

Partij van Erik:
Stand na de 37e zet van wit. Het lijkt of wit goed staat. De stand is gewoon gelijkwaardig.
Als Erik 37….. 11-16 met x17 doet is er niets aan de hand.

Partij van Fred:
Stand bij zet 53. Remise en winst zit toch dicht bij elkaar. Na 53. 20-15 is de stand remise, terwijl de
stand na 53. 42-37 gewonnen is voor wit.

Zie winnende variant in diagram.

Remisevariant na 20-15:

Partij van Hans L:
Gelijkwaardige partij, waarin Hans zijn kansen in het eindspel goed benut. De tegenstander maakt op
zet 54 met 33-39 de definitieve fout.

Partij van Jan:
Van begin tot einde gelijkwaardige partij, waarin geen grote fouten of missers zijn gemaakt.
Partij van Willem:
Op zet 32 had zwart winnend voordeel kunnen verkrijgen via 32……24-29, zie 2 varianten:

In TB was ook al aangegeven dat 24-29 op zet 39 winst geeft.
In de eindstand waarin remise wordt gegeven heeft zwart ook nog groot voordeel.
Ook dan dient zwart met 24-29 verder te gaan.
Wit heeft 2 zetten 36-31 of 30-24. Na 36-31 loop wit vast, zie variant.
Variant met 36-31

Na 30-24 volgt er een lastig eindspel met wederzijds een dam. Hierin zijn toch de kansen aan zwart.
Hieronder een variant en nogmaals geen eenvoudige opgave om dit achter het bord te vinden.
Willem heeft wel terecht remise geaccepteerd omdat hij de stand niet helemaal vertrouwde.

Partij van Dick:
Dick maakte op zet 31 een enorme blunder waardoor zijn tegenstander via een damzet kon winnen.
Deze zag dit niet en de partij verliep verder gelijkwaardig naar remise.
17-21, 23-29 en 13-18 met dam op 46.

