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In spanning voor laatste ronde
aterdag treden de
38 halve NK-finalisten aan voor de
laatste ronde. Alleen in
de groepen 2 en 3 zijn
Hein Meijer en Anton
van Berkel vrij zeker van
hun zaak. Met een remise in de slotronde consolideren zij hun koppositie. In de drie andere
groepen bestaat gerede
kans op herkampen met
versneld speeltempo,
¬ Diagram 1.
onmiddellijk volgend op
de laatste partij.
In groep 1 zullen de
koplopers Ron Heusdens
en Mike Koopmanschap
dan hun partijen tegen
Savané en Van den Hooff
moeten winnen. Hetzelfde scenario is denkbaar
in groep 4, waar Ben
Provoost (tegen Nick
Waterink) en Jos Stokkel
(tegen Sjoerd Koopman)
¬ Diagram 2.
alles uit de kast moeten
halen. In groep 5 kan
Jan
uitg
Wouter Sipma de reeds uitgespeelde
van Dijk achterhalen als hij Pepijn van den
Brink verslaat. Op 15 februari zullen honderden dammers vanaf 10 uur de partijen
live volgen via de site Toernooibase of nog
levendiger in Denksportcentrum Den Hommel in Utrecht. Een enkel foutje kan beslissen over het halen van de grote finale.
Wouter Sipma miste in de derde ronde een
gouden kans om zijn grootste concurrent
uit te schakelen.
Diagram 1
Jan van Dijk-Wouter Sipma
(Halve Fin. NK, 18 jan. 2014, na 29…1-6)
De strijder uit Oerterp moest zich hier
bescheiden terugtrekken met 30.28-22,
31.27-21, maar dat is niet zijn stijl.
30.27-22? 18x27 31.31x22 17-21! 32.26x17
12x21 33.38-33
Na 33.50-44 23-29! zou het meteen uit zijn.
En als wit 33.43-39 of 33.30-25 speelt,
wordt hij met 11-17, 6x17 en vervolgens
13-18, 18-22 onder de voet gelopen.
33…11-17 34.22x11 16x7! 35.36-31
Na 35.37-31 21-26 36.31-27 26-31! wint

Z

zwart een schijf.
35…8-12 36.43-38 7-11?
Oud-wereldkampioen
Guntis Valneris, zijn
puntige analyses zijn te
vinden op de mooie site
van het NK 2014, geeft
Sipma een uitbrander: ‘Ik
begrijp niet dat een
speler van Sipma’s niveau een simpel winnend idee mist: 36…1218! 37.31-27 7-12!
38.27x16 12-17’. En, vervolgt Valneris, wit kan
de dreiging 18-22, 24-29
alleen verhinderen met
39.28-22 17x39 en hopen
op compensatie die er
niet is.
Dat lijkt me iets te straf.
Wit kan zich met 40.3731 18-22 41.32-27 22-28
42.27-21 28-32 43.38x27
39-43 44.21-17 serieus
verdedigen. Toen Van
Dijk de ontsnapping
37.28-22 onbenut liet,
kreeg Sipma na
37.30-25?
de herkansing 37…12-18! 38.31-27 11-17!
39.27x16 18-22!, ditmaal wel duidelijk winnend. In plaats daarvan volgde
37…24-29? 38.33x24 20x29 39.40-34 29x40
40.45x34 15-20 41.35-30 21-26 42.34-29
23x34 43.30x39 20-24 en de partij liep remise.
Sipma bleef in de race door een overtuigende zege in de zesde ronde.
Diagram 2
Wouter Sipma-Gerbrand Hessing
(Halve Fin. NK, 1 febr. 2014, na 30…8-13)
Wit slaagt fraai in het volledig lamleggen
van de zwarte centrumstand.
31.32-27! 6-11 32.38-32! 11-16 33.49-44!
16-21
Een noodschot, want op 33…19-23 volgt
33-28, 44-40 en 33…2-7 34.32-28 12-17 laat
ook weinig hoop.
34.27x16 22-28 35.33x22 18x38 36.16-11
12-17 37.11x22 19-23 38.22-17 2-7 39.31-27
14-19 40.17-12 7x18 41.27-21 en wit liep vrij
naar dam, terwijl er voor zwart geen doorkomen is.

