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Hijken wint zonder Boomstra
In China won Roel Boomstra
vorige week een sterk bezet en
goed gedoteerd rapidtoernooi.
De wereldtop vermaakte het
publiek met blitztoernooien.
Intussen moest landskampioen
Hijken in de clubcompetitie
tegen Westerhaar aantreden
zonder zijn superster.
Wegens ziekte van Michiel
Kroesbergen ging het met twee
invallers naar Overijssel. Clubvoorzitter Wim Koopman werd
de held van de dag door een
tegenstander met veel hogere
rating op remise te houden. Dat
was het gouden punt waarmee
de 9-11 zege werd veiliggesteld.
Voor de titel zijn Apeldoorn en
Huissen nog in de race. Een
eindsprint kan Hijken de derde
plaats nog opleveren.
Twee partijen in Westerhaar
waren van belang voor de openingstheorie. Wouter Sipma
werd getrakteerd op een gevaar-

lijke Partie Bonnard.
Wouter Sipma-Gil Salomé
(Westerhaar-Hijken, 13 december
2014)
1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.38-32
18-22 4.43-38 7-11 5.49-43 13-18
6.37-31 21-27 7.32x21 16x27 8.4137 19-23 9.28x19 14x23 10.47-41
9-13 11.33-29 11-16 12.37-32 6-11
13.32x21 16x27 14.41-37 11-16
15.37-32 16-21
Dit rigoureuze middel om de
aanval op 27 een halt toe te roepen is een vondst van Jannes
van der Wal, toegepast door Rob
Clerc in zijn WK-match tegen
Gantwarg in 1985. In precies deze
zetting is het echter niet eerder
gespeeld. Sipma toont de ondeugdelijkheid aan.
16.35-30 4-9 17.46-41
Van belang is dat 39-33 of 40-35
niet gaan wegens 23-28, 27-32,
20-24.
17...1-7 18.30-25 7-11 19.25x14
9x20 20.42-37! 2-7 21.48-42!

diagram 1
Door de dreiging 29-24, 32-28
kan zwart de stelling niet gesloten houden.
21...20-25 22.40-35! 10-14 23.3430! 25x34 24.29x40 14-19 25.3228! 23x32 26.37x28 22x33
27.39x28 5-10 28.31x22 18x27
29.41-37 19-24
Wit legt nu snel de zwakte van
zwarts rechter vleugel bloot en
forceert schijfwinst.
30.37-31 12-18 31.31x22 18x27
32.42-37 11-16 33.37-31 17-22
34.28x17 21x12 35.31x22 7-11
36.44-39 en tien zetten later gaf
zwart op.
Zelf kreeg ik via een obscure
zijtak van een bekende opening
deze stelling op het bord:
diagram 2
Marino Barkel-Auke Scholma
(stand na 26...8-12)
Tijdens de partij herinnerde ik
me vaag een overeenkomst met

Krajenbrink-Mooser, een partij
uit de halve finale van het NK
1991, die ik destijds analyseerde
in mijn damrubriek. Dat de
stand exact dezelfde was en hoe
de conclusie van de analyse
luidde, kon het arme geheugen
na 23 jaar niet ophoesten. Frappant is dat Barkel dezelfde fout
beging als Krajenbrink.
27.31-26? 23-29!
Elke zet van wit wordt nu met
een combinatie beantwoord. Net
als Krajenbrink offerde Barkel
met 28.21-17 12x32 29.38x27 een
schijf en verloor. Wit moest
27.42-37! spelen en mijn oude
hoofdvariant ging verder met
27...25-30(!)
28.31-26! 30-34 29.39x30 23-28
30.22x33 12-17 31.21x23 19x48
32.30x10 48x50 33.10-5 met gelijke kansen.
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