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Schaalvergroting
n de landelijke politiek

I worden weer geluiden

gehoord over samenvoeging van Friesland, Groningen en Drenthe en de
vorming van grotere
gemeenten. Voor dammers in de noordelijke
provincies is dat oud
bier. Zo werden er tussen 1948 en 1987 al gewestelijke kampioenschappen gehouden en
¬ Diagram 1
Friese en Drentse dammers die in Groningen
gingen studeren zorgden
voor clubsuccessen van
Groningen en Appingedam. Kleine clubs fuseerden en de kleine
bonden van Groningen
en Drenthe gingen nauw
samenwerken. Een succesvol project is het
Drents Tiental. Ooit
bedacht om met de
sterkste spelers uit
¬ Diagram 2
Drenthe een team in de
hoogste klasse te krijgen, is het nu als club
gezeteld in Hijken en
staat het bovenaan in de
ereklasse.
Afgelopen zaterdag
rekende Hijken af met
de Damcombinatie Fryslân, dat resideert in
Wanswerd. In Friesland
zijn de krachten verdeeld. Ook De Oldehove
en Huizum hebben
goede teams. En waarom ¬ Diagram 3
zou je ze samenvoegen? Een afwisselend
landschap is ook bekoorlijk.
De blikvanger uit de wedstrijd FryslânHijken zien we op het eerste plaatje.
Diagram 1
Gerlof Kolk-Wouter Sipma
(Wanswerd, 27 okt. 2012, na 27…15-20)
Ondanks grondige controle zag Kolk niet
wat er mis kon zijn met
28.40-35?
De Europese jeugdkampioen opende hem
snel de ogen:

28…13-18!! 29.22x15
17-22!! 30.28x8 2x13
31.35x24 13-19 32.24x13
9x49
en zwart won. Niet diep,
wel verrassend.
Een jonge speler uit
Groningen die ervaring
opdoet bij Hijken is Nick
Hoving. Hij scoorde snel
in Friesland.
Diagram 2
Willem Leijenaar-Nick
Hoving
(Wanswerd, 27 okt. 2012,
na 35…10-14)
De witspeler zou na
36.36-31 of 43-38 niet
minder staan, maar
speelde
36.40-35? 13-18!
Nu ontstaat er, bij gebrek
aan controle over veld 27,
een acute noodsituatie.
Na 37.40-35 8-13! 38.3631? combineert zwart
met 14-20 en 18-22 naar
dam.
37.36-31?
Deze tweede fout is
fataal.
37…18-22! 38.49-44
Ook 38.39-33 23-29
39.34x23 17-21 verliest.
38…22x33 39.39x28
14-20! 40.25x21 16x29
Wit geeft op.
In het kampioenschap
van Groningen gaat
Hoving nog steeds aan
de leiding.
Met een klassieke actie
versloeg hij de man die ook meespeelt in
het kampioenschap van Drenthe en daar
aan de leiding gaat.
Diagram 3
Alex van Prinsenbeek-Nick Hoving
(Kamp. van Groningen, 23 okt. 2012, na
38…21-26)
Wit zocht te gretig de ruimte met
39.28-22 18-23! 40.22-17?
en vergat de kleine combinatie
40…23-28! 41.32x14 8-12 42.17x30 25x41
met winst voor zwart.

