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Nog twee spannende rondes
Koploper Apeldoorn, op papier
veel sterker dan tegenstander
Westerhaar, bleef in de negende
ronde van de Ereklassecompetitie
op 10-10 steken. Aan vier borden
overleefden de Tukkers met verve
een ratingverschil van twee- tot
driehonderd punten. Bert Aalberts, Tomasz Miksa, Gerwin
Mollink en Herman Hilberink
(tegen Tsjizjov!) beschermden als
leeuwen het eigen clubhonk. De
andere Apeldoorners vertrouwden ten onrechte op de overmacht aan die borden: tien remises! Stiekem was ik trots op mijn
oude clubje, waar ik jarenlang de
trainingen verzorgde. Huissen
kwam langszij en beide slagschepen koersen af op een barrage.
Ook in de Hoofdklasse A zijn er
nog twee spannende ronden te
gaan. Arnhem stevent af op terugkeer naar de Ereklasse, maar heeft
slechts een punt voorsprong op

Eibergen en twee op Hoogeveen.
Tegen die ploegen moet Arnhem
nog aantreden. Daaruit kan Damcombinatie Fryslân, ook twee
punten achter Arnhem, hoop
putten. Onderin moeten Huizum,
Het Noorden uit Groningen en
Hijken 2 het degradatiespook
buiten de deur houden. De Oldehove uit Leeuwarden speelt een
ongelukkig seizoen met vier 11-9
nederlagen, maar staat wel in het
linkerrijtje. Problemist Oege
Dijkstra mocht in de laatste ronde
zijn hobby in praktijk brengen.
diagram 1
Oege Dijkstra-Herman Damman (Nijverdal-De Oldehove, 24
januari 2015, na 37...8-13)
Positioneel was de zwarte stand al
kritiek, maar na de laatste zet
wordt zijn gatenkaas door Dijkstra in één grote hap verorberd.
38.38-32! 27x29 39.39-33 29x38
40.48-43 38x49 41.37-32! 49x24

Meerslag gaat voor.
42.31-27 22x31 43.36x18!
Over zeven schijven en een dam,
waarna Damman zijn tegenstander complimenteerde.
In de Hoofdklasse B is Wageningen na de 11-9 zege op naaste
belager TDV-Tilburg zeker van
promotie. WK-deelnemer Jan
Groenendijk nam zijn team op
sleeptouw door tot nu toe al zijn
partijen te winnen. Groningen is
trots op Heike Verheul, die haar
steentje bijdraagt aan het succes
van Wageningen.
In de Eerste Klasse A zien we een
verheugende revival van Heerenveen, de eerste club van Jannes
van der Wal. Met grote overmacht
stevent de ploeg op het Hoofdklasseschap af, waar het zich kan
voegen bij de grote broers uit
Leeuwarden en Wanswerd. Drachten of Roden/Leek moeten mikken op de nacompetitie. Bij Hee-

renveen speelt een andere Friese
problemist, Tjipke Smedinga. Ook
zijn tegenstander in het volgende
fragment heeft mooie composities gemaakt.
diagram 2
Tjipke Smedinga-Jaap Huizinga
(Roden/Leek-Heerenveen, 10
januari 2015, na 27.38-33)
De Groninger leek aan een ruilactie te beginnen met
27...24-29 28.33x24 19x30
29.35x24 maar laste in plaats van
29...14-20 een pauze in met
29...8-12? die door Smedinga werd
gebruikt voor een frisse versnapering.
30.24-20! 15x24 31.35-30 24x35
32.45-40 35x33 33.32-28! 33x31
34.37x10
Jaap moest het tweede deel van
de voorstelling schrappen.
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