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dammen
Nina Hoekman blijft de beste
In het Zeeuwse Zoutelande stelde
Nina Hoekman-Jankovskaja afgelopen woensdag al in de voorlaatste ronde haar negende Nederlandse titel bij de vrouwen veilig.
De 47-jarige bondscoach van de
vrouwen begon met zes overwinningen op rij, geen twijfel latend
over haar status van grote dame.
Niet alleen hebben de leerlingen/
concurrenten ontzag voor haar
grote kennis van het spel. Meer
nog zal hen de onvoorwaardelijke
liefde en toewijding bijblijven, die
Nina Hoekman voor het spel tentoonspreidt.
Al in 2005 werd bij haar als jonge moeder borstkanker vastgesteld. Na zware therapie leek het
gevaar geweken, maar vorig jaar
bleken er nieuwe uitzaaiingen te
zijn, ook in haar hoofd.
In augustus vorig jaar deed een
arts de vreselijke voorspelling dat
ze nog een half jaar te leven had.
Maar Nina zei in een interview in
december 2011: ,,Ik ben sterk en
nog jong, waarom zou dat half jaar
ook voor mij gelden? Het zijn maar
statistieken.’’ Het tekent de levenslust van deze bewonderenswaardi-
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37x28 17-22 23. 27x18 12x32 24.
38x27 26x17
een schijf in en verloor later.
Ook in het volgende fragment
toont Hoekman haar tactische
kwaliteiten.
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Diagram 1

Diagram 2

ge vrouw en deze Nederlandse titel
zal door velen herinnerd worden.
Laten we naar het spel gaan, dat
haar zoveel plezier, troost en
kracht geeft.

zondere wijze schijfwinst door
19. ..8-13!!
Dit brengt de damdreiging 2429, 13-18, 14-20, 17x46 in het spel.
Tot haar schrik bemerkt Alink, dat
daar geen kruid tegen gewassen is.
Na 20. 41-37 volgt simpel 11-16, maar
ook 20. 42-37 gaat niet wegens de
fraaie combinatie 20. ..24-29 21.
33x24 13-18 22. 24x22 26-31! 23.
28x10 31x44 24. 40x49 17x46 25.
10-5 9-14. Een tijdelijke oplossing is
20. 30-25, maar na 20. ..13-18 is de
dreiging 24-29 niet langer te pareren. Wit leverde met
20. 32-27 23x32 21. 42-37 2-8 22.

Diagram 1
Jorien Alink-Nina Hoekman
(NK Vrouwen 2012, 3e ronde, na
18. ..18-23)
De witspeelster wilde zich nog
niet neerleggen bij een defensieve
stelling na 19. 21-16 12-18 en speelde
19. 47-41?
Hoekman forceerde nu op bij-

Diagram 2
Nina Hoekman-Marielle Meijer
(NK Vrouwen 2012, na 33. ..11-17?)
Zwart moest op de vorige zet
naar de rand vluchten met 24-30.
Nu is het uit na de krachtzet
34. 33-28!
- na 24-30, 19x30, 13x24 volgt 3731, 38-33, 33x2.
- na 17-22, 21x12 volgt 27-22, 32x21,
34-30.
- na 3-9 combineert wit door 2722, 36-31, 28-22, 34-30, 40x18, 32x12.
- en 15-20, 39-33 verliest positioneel. Dus:
34. ..24-29 35. 37-31! 26x37 36.
32x41 21x32 37. 38x27 23x21 38.
34x14 8-12 39. 35-30 25x34 40.
40x29 en wit won door later door
te breken naar dam.
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