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Finalisten
listen bekend
e laatste ronde
van de halve finales van het Nederlandse kampioenschap
stond bol van de spanning.
Alleen Anton van Berkel
en Hein Meijer reden
hun karretje veilig onderdak. In de andere
groepen moest een barrage met versneld tempo
uitkomst brengen.
Ron Heusdens versloeg
daarin Mike Koopmanschap. De grootmeester uit Schiedam gaat
net als Hein Meijer op voor zijn twintigste
finale.
Zuur waren de druiven voor Jos Stokkel, bij
zijn eerste optreden op het Nederkands
Kampioenschap in 1979 door Ton Sijbrands
olijk verwelkomd als ‘de debutant uit Hoogezand’.
Sinds zijn laatste NK-finale in 2005 struikelde de Nederlandse kampioen van 1989
telkens over de laatste horde. Ditmaal was
de wereldrecordhouder simultaanspel (251
partijen) extra gemotiveerd, nu de finale
om de hoek in zijn huidige woonplaats
Huissen plaatsvindt.
Maar ook zijn concurrent Ben Provoost, die
na zijn finaleplaatsen in 2006 en 2007
vruchteloos de halve finale trachtte te passeren, was vastberaden. In de barrage versloeg hij Stokkel overtuigend.
Dit alles werkte indirect in het voordeel van
Wouter Sipma. Die schoof na een mooie
overwinning in de laatste ronde nog wel
langszij bij Jan van Dijk. De Fries hoefde die
dag zelf niet in actie te komen en was frisser voor de barrage, die hij won na een
blunder van Sipma. De Drent kreeg, als
hoogste ratinghouder van de afgevallen
barragespelers, de overgebleven keuzeplaats
toegeschoven.
Jan van Dijk is de enige debutant in de
finale, die verder nog bestaat uit Baljakin,
Meurs, Scholma, Thijssen, Boomstra en de
Huissense crack Geert van Aalten, die een
zogeheten sponsorplek krijgt toegewezen.
Diagram
Pepijn van den Brink-Wouter Sipma
(Halve Finale NK 2014, na 32…3-9)
Sipma moest hard werken om een barrage

D

met Van Dijk af te dwingen.
Zijn tegenstander, speler
bij landskampioen Huissen, behandelde de hekstelling aanvankelijk niet
slecht.
Nu de beslissende middenspelfase aanbreekt,
kan iedere zet de kansen
doen keren.
33.50-44(?)
De opmaat tot de nederlaag. Wit bouwt wel de
formatie 44/39/33, maar
gebruikt die niet. Beter is 33.38-33 9-14
34.42-38 13-19 35.48-43 met een dynamisch
evenwicht, zowel na 35…15-20 36.33-29!
23x34 37.39x30 (20-24?, 32-28!) als na
35…19-24 36.27-21 16x27 37.32x21.
33…9-14 34.38-33 14-19! 35.44-40?
Er dreigde 23-29, 19x30, 22-28 met dam.
Wit moest zich met 35.33-28 22x33
36.39x28 2-8 37.48-43 staande houden, al
wordt het na 37…17-22! 38.28x17 11x22
zwaar verdedigen.
35…2-8!!
De dreiging 23-29, 22-28, 17-21 mag wit
natuurlijk niet met 47-41? ondervangen,
dus lijkt hij op veld 34 te moeten spelen.
Achteraf biedt alleen 36.40-35 23-29
37.33x24 19x30 38.35x24 22-28 39.32x23
18x20 40.25x14 17-21 41.26x17 12x41 42.4237 41x32 43.39-33 een kleine kans op overleving.
36.39-34
Na 36.40-34 19-24!! (dreigt 16-21, 23-28)
37.25-20 volgt de verwarrende combinatie
37…23-29! 38.34x23 18x38 39.27x9 38x27 en
bijvoorbeeld 40.31x22 17x28 41.20x29 8-13
42.9x18 12x43 43.48x39 28-32 44.37x28
16-21 45.26x17 11x44.
36...19-24! 37.42-38
Nu combineert zwart op 37.25-20 met 2329 naar veld 45 en 37.40-35 wordt met de
standaardcombinatie 16-21, 23-28, 18x40,
22-27, 17x50 weerlegd.
37…24-30! 38.33-29 30x39 39.29-24
Met een tijdelijk offer houdt wit nog even
vol. Na
39…16-21! 40.27x16 23-28 41.32x23 18x20
42.25x14 13-19! 43.14x23 22-27 44.31x22
17x19 gaf de sterke zwarte voorpost tien
zetten later de doorslag.

