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Vele kanshebbers voor titel
venals vorig seizoen, toen Huissen
pas in de nacompetitie langs Apeldoorn en
Volendam kwam, en
Culemborg en Hijken er
vlak achter zaten, zijn er
weer vijf tientallen in de
race voor de nationale
clubtitel. Daarnaast hebben ook Westerhaar en
Schiedam teams om
rekening mee te houden.
Onderin is de strijd om
lijfsbehoud tussen Heerhugowaard, Gouda, Arnhem, Tilburg en Geleen
al even spannend. Vooralsnog staan de vijf op
nul punten.
Titelverdediger Huissen
kreeg versterking van
oud-kampioen van Nederland Jos Stokkel. De
scorende spitsen van het
team zijn doorgaans
Baljakin, Valneris, Gérard
Jansen en Johan Krajenbrink. De laatste gelukte
een mooie forcing.
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¬ Diagram 1

¬ Diagram 2

Diagram 1
Johan Krajenbrink-Brion Koullen
(Geleen-Huissen, na 36.47-42)
De stand oogt onschuldig, na 36…14-20 of
36…9-13 is er weinig aan de hand. De sterkste zet lijkt
36…18-23?
maar daar heeft wit zijn hoop op gevestigd
37.37-32!!
Wit dreigt na de komende ruil met 33-28
materiaal te winnen. Dat kan zwart niet
voorkomen met 37…11-16 38.32x21 16x27
wegens 39.36-31 en dan 33-28, noch met
37…14-20 38.32x21 17x26 39.33-28!. Na
37…17-21 wint 32-28, 24-19, 33-28, 38x16
gemakkelijk. Zwart zag dat alles, maar
meende voldoende afweer te hebben in
37…23-29 38.32x21 17x26
anders 38…29x20 39.21-16! met dodelijke
aanslag. Wit lijkt nu met lege handen te
staan, want na 39.24-19 14x23 40.33x24 9-14
heeft zwart geen zorgen. Echter:
39.33-28!!

en zwart gaf op zonder
39…22x33 40.24-19!
14x23 41.30-24 29x20
42.38x16 af te wachten.
In de noordelijke Hoofdklasse A zijn de krachtsverschillen tussen de
sterkste teams zo mogelijk nog kleiner. Met
Damcombinatie Fryslân,
De Oldehove, Huizum en
Drachten heeft Friesland
kansen op promotie of in
ieder geval mooie streekderby’s. Hoogeveen,
Nijverdal en Doetinchem
zijn geduchte concurrenten en ook 020 (Amsterdam), het vroegere Hiltex, doet weer mee nu
mecenas Pieter Hildering met Jean Marc
Ndjofang en Johan Bastiaannet versterking heeft
aangerukt. Ndjofang, die
jaren samenspeelde met
Alexander Georgiev in
Volendam, heeft even de
luwte gezocht nu hij binnenkort een tweekamp om de wereldtitel
met Georgiev moet spelen. In de tweede
ronde stak er toch een briesje op.
Diagram 2
Jan van Dijk-Jean Marc Ndjofang
(020-De Oldehove, na 35…8-12)
Het nieuwe speeltempo in de bondscompetitie (80 minuten per speler plus 1 minuut
per zet) kent Ndjofang al jaren. Toch was
hij na
36.35-30!
van wit blijkbaar al in zijn extra tijd bezig.
Net voor hij 36…14-19 wilde uitvoeren,
verstreek de tijd en leed de vice-wereldkampioen een pijnlijke kloknederlaag.
Van Dijk had na 36…14-19 overigens de
fraaie variant 37.43-38! 32x43 38.49x38
25x14 39.31-27 22x31 40.33x24 31-37? (remise wordt het na 40…12-17 41.36x27 14-19
of ook 40…23-28 41.36x27 28-32) klaarliggen en dan de combinatie: 41.38-32 37x28
42.24-20 14x25 43.39-33 28x39 44.34x43
25x34 45.40x7 W+.
Helaas lieten Jans ploeggenoten enkele
kansen liggen en werd het 10-10.

