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Voor de vierde maal in zijn loopbaan heeft Tjalling Goedemoed de
Friese titel behaald. De kopman
van hoofdklasser De Oldehove uit
Leeuwarden is vooral bekend als
jeugdtrainer en publicist. Zijn
damcursus wordt over de hele
wereld gelezen. Dat hij in de Friese
titelstrijd de meeste concurrentie
ondervond van zijn succesvolste
leerling Klaas Hendrik Leijenaar
moet Goedemoed voldoening
hebben gegeven. De twee eindigden in punten zelfs gelijk, maar
het onderlinge resultaat gaf reglementair de doorslag. Derde en
vierde in de enkelrondige achtkamp werden Erwin Heslinga en
Jan Algra. Naast het kampioenschap was er ook een titelstrijd in
drie lagere klassen waarbij de
spelers op grond van rating waren
ingedeeld. De formule lijkt een
succes en verdient navolging.
Diagram 1

Leijenaar-Goedemoed
(Fries Kamp. 2014, na 37…20-25)
Na een levendige partij was de
wind gaan liggen en leek een
vredig einde nabij. Wit laat de
aandacht echter te vroeg verslappen. Hij speelt nog wel alert
38.34-29!
zonder angst voor 38…15-20 39.4137 9-14? waarop immers 33-28 en
37x10 volgt. Goedemoed test zijn
tegenstander tot het laatst met
38…25-30(!) 39.29x20 15x24
40.33-28 12-17
Nu moet wit in de remmen knijpen met het offer 41.27-22 18x27
42.42-37, waarna zwart niets kan
uitrichten tegen 41-36 en 37-31 en
in remise moet berusten. In
plaats daarvan volgde het suffe
41.38-33?
waarna Goedemoed een eenvoudig lesje in vastzetten kon geven.
41…24-29! 42.33x24 30x19 43.3933 19-24! 44.42-37 21-26! 45.41-36
17-21! 46.28-22 18-23 47.33-28

23-29 48.36-31 9-14
en Leijenaar gaf op. De onachtzaamheid zou hem achteraf bezien de titel kosten. Zijn beste
overwinning boekte de kampioen
op de moeilijk te kloppen Sjoerd
Koopman.
Diagram 2
Goedemoed-Koopman
(Fries Kamp. 2014, na 43.43-38)
Zwart staat onder druk. In een
poging de witte aanval te beteugelen met 43…12-18? 44.37-32! (44.2217? 19-23!) 44…3-9? krijgt schijf 36
een zeldzame rol na 45.27-21!
16x27 (anders 38-33 met dam)
46.22x31 36x27 47.32x21 en wit
loopt gratis naar dam. Zwart kan
nog wel standhouden met 43…2024 en daarna 24-30, zonder angst
voor 44.47-41, 38-33, 34x14 waarop
24-29 voldoende verweer geeft.
Met zijn volgende ruil zet Koopman alle sluizen open.
43…12-17? 44.22x11 16x7 45.37-31

3-8 46.28-22! 19-24
Zwart probeert nog een tegenaanval in te zetten. Na het afstoppen
van de witte aanval met 46…8-12
47.31-26 20-24 48.27-21 13-18
49.22x13 19x8 50.21-17! 12x21
51.26x17 gaat zwart ten onder aan
de achterblijver op 15 (ook na
51…24-30 52.40-35 7-12).
47.31-26 24-30 48.27-21 8-12 49.2116 12-18 50.22-17 13-19 51.38-33
19-23 52.26-21!
Na 52.17-11 (20-24, 23-29, 30-35) of
52.17-12 (18-22, 22-28, 30-35) kan
zwart nog vechten.
52…20-24 53.40-35!
Weer had zwart op een zet met
schijf 17 nog reddende finesses,
maar nu is het op.
53…24-29 54.33x24 30x19 55.1712! 18-22 56.12x1 22-28 57.1x29
19-24 58.29x20 15x24 59.16-11 en
even later gaf zwart zich over.
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