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Intussen bij de buren
fgelopen zaterdag
kregen de deelnemers aan de kwalificatiewedstrijden voor
het Kampioenschap van
Nederland 2013 te horen,
dat de finale in april
onderdak heeft gevonden in Steenwijk. De
heren Haven en Jonker
van de Stichting Aanzet
uit de Noordoostpolder
kwamen het blijde
nieuws persoonlijk bren- ¬ Diagram 1.
gen. Er werd voorzichtig
geklapt door de 28 deelnemers in Zwolle, want
slechts vier van hen
kunnen een ticket voor
theater De Meenthe
bemachtigen. De andere
vier komen uit de groep
die in Delft en Schiedam
8 ronden Zwitsers afwerkt. Komende zaterdag zullen de acht finalisten bekend worden die
¬ Diagram 2.
zich mogen voegen bij
Boomstra, Baljakin,
Meurs en Kroesbergen die een staand nummer hebben.
Bij de buren zijn ze inmiddels al verder.
In Duitsland heeft grootmeester Vadim
Virny het rijk alleen sinds Mark Podolski in
2007 met een Duitse titel en een gedeelde
wereldtitel afscheid nam.
Acht deelnemers van voornamelijk OostEuropese origine speelden een rond toernooi. Virny won voor de zesde maal op rij,
met een punt voorsprong op Vitali Stumpf,
oud-deelnemer aan het Russisch kampioenschap. Virny is een speler die ook kleine
voordeeltjes met grote nauwkeurigheid
weet te verzilveren.
Diagram 1
Geisenblas-Virny
(Kamp. van Duitsland, 24 jan. 2013, na
40…14-19) Schijf 36 is een werkloze kracht
in het witte kamp, waardoor een snelle
remise niet in zicht is. Zo zal wit ook na
41.34-29 25-30! 42.28-22 30-34 43.35-30
24x44 44.29x49 18-23 hard moeten werken
voor een punt. Toch lijkt dit beter dan de
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partijvoortzetting.
41.34-30(?) 25x34
42.40x29 20-25!
43.29x20 15x24 44.28-22
De positie na 44.45-40
18-23 45.40-34 12-17! is
goed om te onthouden.
Zwart staat gewonnen,
omdat 27-22 niet gaat
wegens 21-27, 23x41,
24-30, 19x8. Lastiger is
de variant 46.35-30
24x35 47.27-22 25-30!
48.34x25 35-40 49.22x11
16x7 50.36-31 40-44
51.25-20 (51.31-27 44-50
52.27x16 23-29 53.33x24
19x30 54.25x34 50x22! en
na een zet met schijf 34
volgt 55…22-31! Z+)
51…44-50! 52.20-15 13-18!
53.31-27 en zowel 53…1924! als de pendel 50-4450 gaat winnen.
44…18-23 45.22-17
Gedwongen, want na
45.33-28 12-18! 46.45-40
23-29! brengt ook de ruil
22-17, 28-23 geen opluchting.
45…25-30! 46.17x8 13x2 47.33-28?
In tijdnood stort wit in. Met 47.45-40
23-29 48.27-22 30-34 49.22-18 (of 32-28)
34x45 50.35-30 24x35 51.33x13 was nog een
eindspel te bereiken, al biedt dat weinig
hoop.
47…30-34 48.38-33 23-29 49.28-22 29x38
50.32x43 21x41 51.36x47 19-23
Wit geeft op.
In België is het kampioenschap in volle
gang en zijn de partijen tot en met morgen
live te volgen via internet.
Diagram 2
Jens Dekimpe-Patrick Casaril
(Kamp. van Belgie, 11 febr. 2013, na 24…1923?) De witspeler, nog aspirant, verrast de
veelvoudige kampioen uit Luik met het
geweldige 25.33-28!! Zwart is verplicht drie
schijven te winnen, maar altijd valt een gat
op veld 13.
25…5-10 26.28x19 13x35 27.37-31! 26x28
28.38-32 28x37 29.42x4
en wit won.

