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Drie ronden te gaan
a acht ronden is
het duidelijk dat
drie ploegen in de
ereklasse om de titel
kampen. Hijken, Huissen
en Volendam gaan met
13 punten aan de leiding.
Van die drie ontmoet
Huissen in de laatste
drie ronden slechts
teams uit de onderste
helft van de ranglijst.
Dus moeten ook Hijken
¬ Diagram 1
en Volendam driemaal
winnen om het tot een
barrage met Huissen te
schoppen. Voor beide
ligt er nog een stevig
obstakel op de weg:
Apeldoorn. Volgende
week moet Hijken aantreden tegen dit homogene team, dat met 10voudig wereldkampioen
Aleksej Tsjizjov en 5voudig landskampioen
Kees Thijssen ook over
scorend vermogen be¬ Diagram 2
schikt. En in de tiende
ronde moet Volendam
dezelfde hindernis nemen, voor welke gelegenheid Paul Sier en zijn mannen ongetwijfeld het Russische supertrio Georgiev, Getmanski en Trofimov laten aanrukken. Hijken liet het geduchte Westerhaar in de
achtste ronde met 14-6 kansloos.
Diagram 1
Herman Hilberink-Martin Dolfing
(Hijken-Westerhaar, 11 jan. 2014, na 18…1014)
Dolfing, met Roel Boomstra de scorende
spits van het Drentse team, dreigt met een
herhaalde aanval over veld 19 de witte voorpost op te peuzelen. Wit neemt zijn toevlucht tot een variant waarin hij op dam
komt.
19.33-28 14-19! 20.40-35 19x30 21.35x24 1-7!
22.28x17 18-22 23.27x18 12x14
Wit moet zijn plan nu wel doorzetten, want
de voorpost staat in zijn hemd.
24.34-30 25x23 25.46-41 20x29 26.39-33
29x27 27.31x2 14-19!
De Groningse grootmeester heeft alles goed
doorgerekend. De witte dam kan niet ont-

N

snappen via veld 7 wegens 19-24 en om het
plan 19-24, 9-14, 13-19 te
verijdelen komen witte
hulptroepen te laat.
28.43-38 19-24 29.38-33
6-11!
en nu wit zelfs niet kan
voorkomen dat hij na
9-14 en 13-19 twee schijven achter komt,
wierp hij de handdoek.
Diagram 2
Edwin Twiest-Nick
Hoving
(Hijken-Westerhaar, na
40…8-12)
Voor de allersterksten
moet Gronings kampioen Hoving nog buigen,
maar oud NK-finalist
Twiest wordt in het late
middenspel schitterend
te grazen genomen.
41.42-37(?)
Met 41.40-34, om 1117x17 met 33-29 te beantwoorden, kon wit zijn
stand beveiligen. Nu
wordt zijn centrum
gevaarlijk omsingeld.
41…11-17! 42.22x11 6x17 43.33-28 17-21!
Verwerft buiten de controle over veld 24
ook de heerschappij over veld 27. Dat wit
zich daar nog net aan kan onttrekken met
44.28-22 12-17 45.22x11 16x7 46.39-33! 7-12
47.40-34! om zich na 13-19 met het offer
48.23-18! 12x23 49.33-29 23-28 50.29-23 in
veiligheid te brengen, laten we aan computers over.
44.48-42 21-27! 45.37-32?
Wit kon alleen overleven door zich met
45.40-34 20-24 46.39-33 in een wespennest
te wagen.
45…27x38 46.42x33 13-19!
Zwart blokkeert de witte aanval alvorens
zijn buitenspelers op soepele wijze de keeper omspelen.
47.33-29 26-31 48.40-35 31-37 49.39-34
16-21 50.34-30 21-27 51.30-24 19x30
52.35x24 27-32! 53.28-22 32-38 54.22-18
14-19! 55.23x25 12x34 56.24-19 38-43 57.1913 43-49!
Wit geeft het op.

