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Provinciale kampi
ioenschappen
kampioenschappen
n Friesland, Groningen en Drenthe zijn
de persoonlijke titeltoernooien in een beslissende fase beland. Min
of meer bij toeval zijn
het allemaal ronde toernooien met tien deelnemers. Na zeven ronden is
Alex van Prinsenbeek
koploper in Drenthe. Hij
ondervindt nog enige
concurrentie van aspi¬ Diagram 1
rant Nick Waterink en
senior Herm Jan Brascamp. In Groningen zou
landelijk topper Michiel
Kroesbergen onbedreigd
moeten winnen. Na zes
ronden staat hij echter
een punt achter koploper
en oud-kampioen Nick
Hoving. Eveneens zes
ronden zijn er gespeeld
in Friesland, waar Tjalling Goedemoed, Jan van
Dijk en Erwin Heslinga,
allen spelend voor ere¬ Diagram 2
klasser De Oldehove uit
Leeuwarden, de titelkankam
didaten zijn. Heersend kampioen
Jan van
Dijk uit Oerterp, tevens glorieus winnaar
van het zomertoernooi in Gorredijk, weet
met zijn avontuurlijke spel de toeschouwers weer te vermaken.
Diagram 1
Jan van Dijk-Sipke Doller
(Kamp. van Friesland, 20 okt. 2012)
De zwartspeler uit Haulerwijk staat vorstelijk, maar de snelspelende tacticus Van Dijk
weet hem uit balans te brengen.
40.45-40 24-29 41.39-34 22-28 42.30-25
14-20(?)
Zwart is te voorzichtig. Na 42…15-20! 43.3832 20-24 44.42-38 (er dreigde 24-30, en op
44.43-38 is 28-33! 45.34-30 33-39! zeer
sterk) 44…17-22! wordt 21-17x17 simpel en
sterk met 7-12 beantwoord. Ook na andere
zetten is het de vraag of wit de orkaan kan
weerstaan.
43.25x14 19x10 44.38-32 10-14 45.42-38
15-20 46.31-27 20-25
Geen problemen zijn er na 13-19 of 14-19.
47.43-39

I

Diagram 2
47…14-19?
In tijdnood een voor de
hand liggende zet, want
47…17-22 48.21-17 resulteert in een iets beter
eindspel voor wit. Verder
kan zwart zich na 48.3530 17-22 prima redden,
dus wat kan er gebeuren?
48.27-22!! 18x27 49.3530!
Een geniaal offer, als
men de schitterende
pointe 49…17-22 50.3631! 27x36 51.21-17 12x21
52.16x9 19-24 53.30x19
23x3 54.32x23! 29x18
55.37-31! 36x27 56.38-32
27x38 57.39-33 38x29
58.34x1 in ogenschouw
neemt.
49…27-31 50.36x27 13-18
Ook dit teruggeven van
de schijf ziet er plausibel
uit, maar zal geen verlichting geven. De computer ziet alleen nog een
vage kans op overleving
na het dubbele ttegenoffer 49…28-33
50.39x28 17-22 51.28x8 13x2.
51.37-31! 28x37 52.31x42 18-22
Deze wanhoopscombinatie brengt geen
redding, maar die is er evenmin na 52…1722 53.39-33! 22x31 54.33x22 31-36 (54…2329 55.26x37! met zetdwang voor zwart)
55.38-33! en wit wint na 23-28 door 33-29
en 42-37.
53.27x18 19-24 54.30x28 12x43 55.21x1
43-49 56.16x7 49x35 57.34x23 25-30
Na 57…35-2 58.42-38! is het meteen uit.
58.39-33 35-44 59.33-29
en zwart zag dat de overmacht te groot
werd en gaf op.
In de tweede diagramstand zou 47…13-19?
op geheel andere wijze verliezen door
48.27-22! 18x27 49.39-33! 28x30 50.35x13 en
na 50…25-30 laat wit eerst de inlas 51.40-35!
volgen, alvorens met 13-8 toe te slaan.

