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Noordelijke teams in mineur
et nu Hijken/
DTC, door een
uitglijertje van
Volendam tegen Schiedam, weer zicht had op
een (gedeelde) koppositie, moesten de Drenten
zelf tegen Apeldoorn in
het stof bijten. De 9-11
nederlaag in de voorlaatste ronde deed vooral
pijn bij Wouter Sipma,
die een goede stand
¬ Diagram 1
tegen grootmeester
Alexander Presman in
tijdnood volkomen om
zeep hielp. Het besef dat
de overige negen partijen
van deze topwedstrijd in
remise eindigden, maakte dat Sipma ook met de
woorden ‘gedeelde smart
is halve smart’ niet te
troosten viel. Het drama
in beeld:
Diagram 1
Presman-Sipma
(Hijken-Apeldoorn, na
¬ Diagram 2
44.45-40)
De vechtlust van Sipma
valt te prijzen. Dat hij tegen een van de
gevaarlijkste mannen van de tegenpartij
van meet af fel op winst speelt, ligt niet
meteen voor de hand. Toch lukt het bijna,
maar dan is er nog die klok naast het bord.
44…2-8
Zoals de zwartspeler zelf betoogt op de site
‘Toernooibase’, was 44…18-23! een mooie
winstkans. Na het voor de hand liggende
45.39-33? 13-18! staat wit mogelijk al verloren. Remise valt alleen te behalen met de
opbouw 45.40-35, 46.34-30.
45.39-33 18-22 46.34-29 13-18 47.41-37
18-23
Hier is zwart nog wel alert op de dreiging
33-28, 29x38, 37-32.
48.29x18 22x13 49.40-34 13-18 50.34-29
18-22??
Sipma vol zelfverwijt: ‘Alle andere zetten
geven remise’.
51.33-28 22x33 52.29x38 8-12 53.37-32
Zwart geeft op.
De titelstrijd in de ereklasse wordt mogelijk

N

bevochten door Volendam, Huissen en Apeldoorn in een herkamp,
mits de drie hun laatste
wedstrijd winnen.
Onderin verloor Damcombinatie Fryslân het
degradatieduel tegen De
Oldehove. Beide teams
leken overtuigd van hun
kracht en vlogen elkaar
driest in de haren. Dat
resulteerde in zes beslissingen waarvan er vier
de kant van de Leeuwarders opvielen. Taeke
Kooistra onderschatte
het tactische vernuft van
zijn bij damclub Warffum opgeleide tegenstander.
Diagram 2
René Wijpkema-Taeke
Kooistra
(Fryslân-De Oldehove,
na 39.30-25)
Zwart onderneemt al
lange tijd pogingen om
de wankele witte voorpost te ondermijnen. Wit
is echter vaardig op de been gebleven en
zou na 39…8-12 40.39-34 11-16 41.22x11 6x17
weliswaar materiaal verliezen, maar na
42.28-23 31x22 43.23-19 14x23 44.25-20
15x24 45.29x20 niet de partij. Zwart probeert het anders:
39…11-16 40.22x11 31x22 41.28x17 16x7
42.33-28! 14-19 43.39-33! 7-12??
De kaatsliefhebber uit Rinsumageest denkt
eindelijk te kunnen oogsten, maar krijgt
een enorme ‘boppeslach’ om de oren. Bij
goed spel, bijvoorbeeld 43…19-24 44.29x20
15x24 45.44-39 7-12 46.47-41 36x29 47.2823, was de partij in remise geëindigd.
44.42-37! 12x21 45.47-41! 36x47 46.29-24
47x20 47.25x3 Zwart geeft op.
In de hoofdklasse A moet Hoogeveen na
twee opeenvolgende nederlagen de kampioensaspiraties opgeven en is Het Noorden
dicht bij degradatie.
Beter kan ik het nieuws niet maken.

