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DAMMEN

Diagram 1
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Diagram 2

Diagram 3

Diagram 4

43…4-9! 44.14x3 18-23 45.3x32
28x48
en enkele zetten later opgegeven door wit.
Opmerkelijk genoeg trapte
Henk Kalk in een combinatie,
die sterk leek op de door Hoving
gemiste.
Diagram 2
Henk Kalk-Rik Keurentjes
(Hijken, na 33…17-21)
Na 34.40-35? - aangewezen is
34.40-34 om 38-33 voor te bereiden - forceerde zwart het spel op
fraaie wijze.
34…6-11! 35.35-30
Niet 35.39-34 wegens 21-27, 1318, 8x39.
35…8-12! 36.39-34
Wit heeft niet beter. Met een
mooi ‘achterommetje’ breekt
zwart door naar dam.
36…23-28! 37.32x23 21-27!
38.31x22 14-20 39.25x14 3-9
40.14x3 12-17 41.3x21 16x40
Met een scheef oog naar deze en
voorgaande partij probeerde
Sipma tegen Hoogteijling ijzer
met handen te breken om in
tijdnood een geheide remisestand nog om zeep te helpen. Dat

was extra zuur toen Kalk het
eindspel toch nog remise wist te
houden. Ook de gebeurtenis in
de volgende partij was slecht
voor het moreel van de troepen.
Diagram 3
Michiel Kroesbergen-Alexander Baljakin
(Hijken, na 32.23-18)
Door zijn bedreigde voorpost
brutaal in het vijandelijke kamp
te posteren heeft wit de situatie
goed onder controle. De kampioen van Nederland gooit tactische middelen in de strijd.
32…2-7(!) 33.44-40 26-31(!)
De strekking van deze bizarre
zet zal Kroesbergen, zelf toch
een geduchte combinatiespeler,
ontgaan.
34.30-25?
Verblind door eigen kansjes als
34…8-12? 35.41-37! heeft wit
geen oog voor de dreiging. Na
34.41-37, 35.48x37 of 35.40-34 is
er weinig aan de hand.
34…22-28! 35.33x22 27-32!
36.38x16 8-12 37.36x27 12x45
en het eindspel was reddeloos
voor wit.
Successen aan Drentse kant wa-

ren er ook. Roel Boomstra overspeelde Geert van Aalten in een
oogstrelende aanvalspartij en
Jacob Okken verraste grootmeester Krajenbrink in de opening.
Diagram 4
Na 14…17-22(?) van Krajenbrink
volgde alert 15.32-27! Nu mag
zwart niet op veld 17 spelen wegens 25-20, 34-30, 39x19, 33-28,
38x20, 27-21, 31x2. Mooi is ook,
dat wit na 15…1-7 16.50-44! 14-19
kan combineren met 33-28,
38x20, 37-32, 27-21, 36-31, 43x5.
Danig van zijn stuk vervolgde
zwart met 15…14-19 16.25-20!
19-23? Aangewezen is 16…24-30
17.35x24 19x30 18.34x25 15x24
19.39-34 10-15 20.34-29 (20.2520? 22-28! 21.33x22 24-29 met
voordeel voor zwart) 20…15-20
21.25x14 9x20 22.29-23 enz. met
slechts positievoordeel voor wit.
17.20x29 15-20 18.35-30 10-15
Omdat wit nu het winnende
19.30-24! ongebruikt liet, kreeg
zwart nog enige compensatie
voor de schijf. Tenslotte zou Okken het voordeel toch verzilveren.

Hijken haakt af
a de 9-11 thuisnederlaag tegen Huissen moet Hijken
n
het verlangen naar de hoogste
clubtitel weer een jaartje opschorten. In een teamsport moet
je nooit individuen tot zondebok
maken. Feit is wel, dat het resultaat van een damteam grotendeels een optelsom is van individuele prestaties. Hijken liet in
het duel tussen de koplopers teveel steekjes vallen. Dat Hoving
onderuit ging tegen Pim Meurs
mag gezien het grote ratingverschil niet verbazen. Op zeker
moment had de Groninger zich
nog kunnen redden.
Diagram 1
Nick Hoving-Pim Meurs
(Hijken, 14 jan. 2012, na 38…2126?)
Niet alleen aan Drentse kant
werden fouten gemaakt. Na
zwarts laatste zet kon wit naar
remise combineren met 24-20,
29x9, 38-32!, 36-31, 47-42, 39-34,
25x3. In plaats daarvan volgde
39.47-42? 8-12 40.24-20 15x24
41.29x9 13x4 42.25-20 12-17
43.20-14
Versnelt het einde.
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