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Nacompetitie
m de clubcompetitie langer
spannend te houden, is er
sinds enkele jaren een nacompetitie tussen teams die net niet
meteen gedegradeerd zijn en
bijna gepromoveerden. Voor een
plaats in de ereklasse won Damlust Gouda van SNA Heerhugowaard en mag zo zijn debuut
maken op het hoogste niveau. Diagram 1.
Culemborg sloeg de aanval van
45.20-15 18-23 46.14-10 8-13
Lent af en handhaaft zich.
In de strijd om het hoofdklas- 47.10-5 13-19
serschap hield MTB Hoogeveen Het lijkt in tijdnood nog even
na een bloedstollend gevecht spannend te worden, maar na
stand tegen Hardinxveld-Gies- 48.45-40 11-17 49.40-35! 2-7
sendam. Negen partijen eindig- 50.39-34 28x30 51.35x13
den in remise en dus gaf de vol- bracht wit de punten snel op het
droge.
gende de doorslag.
Minder verging het hoofdklasDiagram 1
Bé Eggens-Pieter Trapman jr. ser Huizum, dat in Zaandam een
(Nacompetitie 12 maart 2011, na gevoelige nederlaag leed.
Juist een paar nadelige, maar op
37…21-27)
De ervaren oud-kampioen van het oog remise-achtige late
Drenthe had zijn tegenstander middenspelen gingen op tervanuit verloren positie terug la- gende wijze verloren.
ten komen. Deze dreigt nu om Diagram 2
met 17-22 en 13-19 het initiatief Vitalia Doumesh-Piet Bouma
over te nemen. Wit is hem een (Zaanstreek-Huizum, na 45…913)
stap voor.
Zwart staat onder druk tegen
38.30-25! 17-22?
Zwart moest zich met 14-19 be- een van de sterkste dames van
scheiden terugtrekken. Nu for- Nederland. Analytisch is wits
ceert wit een doorbraak naar voordeel onvoldoende voor de
dam met een zeer tijdelijk offer. winst, maar sport is mensenwerk.
39.23-19! 14x34 40.25x14 13-18
Liever zou zwart met 40…12-18 46.28-22 12-17 47.22x11 7x16
41.39x30 18-23 oprukken naar 48.26-21 2-8 49.21-17 8-12
veld 23, maar dat gaat niet we- 50.17x8 13x2 51.38-33 2-8?
gens 42.37-31! 27x36 43.33-28 Misschien nog in vermeende
22x33 44.38x9 4x13 45.14-10 36- tijdnood speelt zwart de slecht41 46.42-37 41x32 47.10-5 en wit ste zet. Remise is bijvoorbeeld
51…2-7! 52.33-28 7-11 en op 28wint.
41.39x30 18-23 42.30-25 23-28 22 kan 16-21!.
43.43-39 12-18 44.25-20 7-11 52.33-28 8-13?

O

Diagram 2.

Diagram 3.

Nu is het zeker verloren. Een
kans op overleving was 52…2429 53.30-25 19-24! 54.28x30 2933 55.25-20 8-13! (55…33-38?,
32-28!, 28-22!, W+) en daarna
met 33-38 naar dam glippen met
een moeilijk eindspel.
53.43-38! 23-29 54.27-21 16x27
55.32x21
Ook 54.38-33! wint, een zeldzaamheid in zo’n ‘peukje’.
55…29-34
Ook na 55…18-23 56.38-32! 13-18
57.21-16! zit er geen remise in.
56.30x39 24-30 57.35x24 19x30
58.38-33!
Wit speelt onberispelijk af! Na
58.21-16? 13-19 59.16-11 18-23
loopt het remise.
58…13-19
59.33-29!
18-23
60.29x18 19-24 61.18-12 en met
het oog op 61…24-29 62.28-23
gaf zwart zich gewonnen.
Er volgde een tweede dreun voor
Huizum, waarmee de verbanning naar de eerste klasse een
feit was voor de oud-landskampioen.
Diagram 3
Daan van Os-Katrinus Posthumus
(Zaandam, 12 maart 2011, na
48…7-11)
Met het sluiten van de markt

zaait wit paniek met
49.27-22!
Je moet erg snel kunnen rekenen om in tijdnood de remise
49…12-17!
50.22-18
13x33
51.38x20 17-22 52.20-15 22-28
53.32-27 19-24!! te zien. Zwarts
volgende fout is dus alleszins
verklaarbaar, want 49…24-29?
50.30-24! verliest meteen.
49…23-29? 50.42-37 11-16
Om nog een eindspel te bereiken zou zwart 50…26-31
51.37x26 12-18 52.32-27 18-23
53.38-32 13-18 moeten spelen.
Ook dat lijkt verloren.
51.32-27! 12-17
Op 51…12-18 volgt niet 52.2823?, met remise, maar 52.22-17!
18-23 53.28-22! met winst.
52.22x11 16x7 53.38-32! 7-12
Er was geen redding meer. Wit
wikkelt af naar een gewonnen
eindspel.
54.27-21! 26x17 55.28-22 17x28
56.32x14 13-18 57.30x19 29-33
58.14-9 33-39 59.9-3 12-17
60.3x21 en zwart gaf op. Na
60…39-44 61.21-27 wint wit elementair door overmacht.

