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Tiende titel Nina Hoekman
n Zoutelande heeft
Nina Hoekman-Jankovskaja (48) haar
tiende Nederlandse titel
bij de vrouwen behaald.
Daarmee is ze nog niet
Karen van Lith gepasseerd, want die reeg
tussen 1986 en 1996 11
titels aaneen. De Brabantse damt nu alleen
nog op clubniveau.
De prestaties van Nina
Hoekman, sinds 1995
woonachtig in Nederland, nemen heroïsche
vormen aan als men
bedenkt, dat ze al sinds
2005 door diverse vormen van kanker wordt
geteisterd.
De concurrentie van
enkele jonge meiden
wordt steeds heviger.
Hoekman liet een steek
vallen tegen Jorien Alink
en zag in de laatste ronde liefst drie spelers
langszij komen, toen ze
tegen de hekkensluiter
remise moest toestaan.
Diagram 1
Nina Hoekman-Annemieke Stunnenberg
(NK Vrouwen 2013, laatste ronde)
Dat het niveau van de
spelers heel behoorlijk is
bewijst de ervaren
zwartspeelster.
In gedrukte stand verdedigt ze vindingrijk met
32…17-22! 33.28x17
¬ Diagram 3
11x22
Als wit nu vervolgt met
¬ Diagram 2
34.34-29 houdt zwart
het nadeel met 34…19-23
35.29-24 14-19 binnen de ¬ Diagram 1
perken. Dus volgde:
34.32-28 22-27!
Mogelijk, omdat zwart na 35.28-22 met de
meerslag 35…14-20! 36.25x12 8x39 kan
verdedigen. Toch was dit nog het beste,
want na haar volgende zet wordt Hoekman
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verrast door een combinatie
35.34-29(?) 18-23!!
36.29x18 13x22 37.28x17
27-31 38.36x27 19-24
39.30x10 9-14 40.10x19
8-13 41.19x8 3x41
De doorbraak is te duur
om te winnen en enkele
zetten later werd tot
remise besloten.
Diagram 2
Jacqueline SchoutenNina Hoekman
(NK Vrouwen 2013, 2e
ronde)
De witspeelster, die
bijvoorbeeld remise kon
maken met 43.32-28 3-9
44.30-24 19x30 45.35x24,
zonder angst voor 26-31
en 18-22, werd het
slachtoffer van een kleine truc.
43.39-33? 26-31!
44.36x27 17-22!
Wit mag met schijf 27
niet uit de schootslinie
vluchten en offerde twee
schijven terug met
45.33-28 22x24, waarna
de partij verloren ging.
Hoekman won een sneldambarrage om de titel
van Leonie de Graag.
Heike Verheul werd in
de herkamp door Vitalia
Doumesh naar de vierde
plaats verwezen.
Diagram 3
Linda SchniedersHeike Verheul
(NK Vrouwen 2013, na
27.49-43?)
Zwart forceert op fraaie
wijze een damcombinatie:
27…29-34!!
Dreigt een schijf te winnen met 14-20, 34x25.
*v 28.39-33 34-40! 29.45x34 16-21! 30.27x16
23-28! 31.32x23 18x40 32.35x44 22-27
33.31x22 14-20 34.25x23 12-18 35.23x12
8x50 en zwart wist het eindspel te winnen.

