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Diagram 1
Jeroen van den Akker-Johan
Wiering
(Kwalificatie NK, 18 febr. 2012, na
42. ..11-17)
Wit heeft de klassieke structuur
niet kunnen doorbreken, maar
geeft het nog niet op.
43. 27-21(!) 12-18(?)
Op zich is deze zet niet fout,
maar de remise na 43…6-11 is een-

voudiger. Over combinaties als 3731, 21-16 hoeft zwart zich geen zorgen te maken.
44. 21x12 18x7 45. 35-30! 24x35
46. 33-29 15-20(?)
Dit leidt tot een slecht eindspel.
Helemaal fout was 46. ..35-40? 47.
29x18 40x29 48. 28-23 19x28 49.
32x34 waarna wit gemakkelijk
wint, maar met 46. ..26-31! had
zwart zich veel problemen kunnen
besparen. Na 47. 37x26 volgt wel
35-40 en op 47. 29x18 leidt 19-24, 2430 tot een vlotte remise.
47. 29x18 20-24 48. 42-38 24-29
49. 34x23 35-40 50. 25-20 14x25 51.
23x14 40-44
Bij normale bedenktijd zou er
nu gelegenheid zijn de situatie
rustig te overpeinzen. Sinds een
lolbroek heeft bedacht om met 80
minuten bedenktijd te beginnen
plus een minuut bonus per zet, bevinden de meeste spelers zich in
deze fase in permanente tijdnood.
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ratingagency) werd opgemaakt
viel de laatste af. Provoost zal niet
erg vrolijk zijn geworden van de
wijze waarop Van den Akker een
fotofinish afdwong. Niet dat de
grootmeester uit Culemborg zijn
punten niet eerlijk verdiende. Hij
vocht er hard voor. Zo dicht waren
zijn tegenstanders echter bij de remise, dat het voor Provoost nauwelijks met droge ogen viel aan te
zien hoe ze onderuit gingen.
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Zenuwslopende kwalificaties
De vierde en laatste dag van de
kwalificaties voor de NK-finale
bood na afloop de gebruikelijke taferelen. De geslaagden vervoegden
zich opgetogen aan de bar. Zij die
de boot net misten - soms op een
paar weerstandspuntjes of doordat een concurrent in de laatste
minuut een punt cadeau kreeg dropen ontgoocheld af. Onder de
negen gelukkigen is Steven Wijker
van de organiserende vereniging
Heerhugowaard de enige nieuweling. De andere acht slaagden, vaak
al voor de zoveelste maal, voor
hun proeve van bekwaamheid.
Het heftigste drama speelde
zich af in de Amstelveense groep,
waar oudgediende Frits Luteyn
verrassend genoeg was uitgelopen
op de rest. Kees Thijssen, Jeroen
van den Akker en Ben Provoost
eindigden gedrieën op de tweede
plaats. Toen de toernooiprestatierating (jazeker, ook wij hebben een
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Diagram 1

Diagram 2

52. 14-10 25-30 53. 10-4 30-35 54.
4-15 7-11 55. 18-13 35-40 56. 13-8 4045 57. 15-33 45-50 58. 8-2 44-49 59.
2x16 49-44 60. 33-15 44x17
Nu ook zwart twee dammen
heeft gehaald, doet de materiele
achterstand er minder toe. Met
vier dammen op het bord zit een
ongeluk echter in een klein hoekje.
61. 15-4 50-45 62. 4-36 17-3 63. 3228 3-12 64. 38-33 12-3 65. 28-22

66. 22-17! 20x31 67. 36x18! 45x21 68.
16x27, maar bijvoorbeeld 65. ..3-14
is op slag remise.
66. 37-31! 26x37 67. 36-31! 37x26
68. 22-17 en zwart gaf op want wit
slaat zijn beide dammen van het
bord.
In de laatste ronde zou Luteyn
op even schlemielige wijze onderuit gaan tegen Van den Akker. Provoost moet weer een jaar geduld
hebben.

Diagram 2
65. ..45-23??
Een ander valletje is 65. ..3-20?

AUKE SCHOLMA
adscholma@hotmail.com

