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Het laatste nieuws
De laatste beslissingen in de
nationale clubcompetitie vallen
vandaag. In Huissen spelen de
thuisclub en Apeldoorn een beslissingsduel om de nationale
titel, nadat ze in de competitie
gelijk eindigden. Huissen heeft op
grond van betere bordpunten
genoeg aan 10-10. Er wordt vanaf
12 uur gespeeld op elektronische
borden; de partijen zijn live op
internet te volgen.
Damcombinatie Fryslân speelt
voor promotie naar de ereklasse
tegen SNA Heerhugowaard en
hetzelfde probeert TDV Tilburg
tegen 020-Amsterdam.
Verder trachten Roden/Leek,
tegen Lent en OG Drachten, tegen
Rivierendammers naar de hoofdklasse te verhuizen, terwijl Huizum en Hijken 2 daar juist willen
blijven. Het Provinciaal Gronings
Tiental poogt de eerste klasse te

bereiken. Alles is te volgen via
Toernooibase of de KNDB-site.
In de laatste ronde van de ereklassencompetitie stelde Hijken/DTC
zijn derde plaats veilig met een
ruime zege op 020-Amsterdam.
Een fraaie combinatie besliste een
partij in Drents voordeel.
diagram 1
Jan Ekke de Vries-Johan Capelle
(020-Hijken, 21 februari 2015, na
26...13-19?)
De oud-kampioen van Friesland
(1976) wordt hardhandig opgebracht door die van Drenthe.
27.47-41! 36x47 28.26-21 17x26
29.37-31 26x37 30.38-32! 47x40
31.45x34 37x28 32.39-33 28x30
33.35x2 en zwart gaf op.
Meteen na de wedstrijd vertrokken drie spelers van Hijken naar
Cannes, voor het jaarlijkse toernooi tijdens het Festival des Jeux.

Voorzitter Wim Koopman, organisator van het komende WK in
Emmen, Wouter Sipma en uw
verslaggever. Sipma en ik schoten
met 7 uit 4 goed uit de startblokken. En toen tegen elkaar.
diagram 2
Wouter Sipma-Auke Scholma
(Cannes Open, na 26...13-18)
In een ouderwetse ‘Keller’ met
verwisselde kleuren nam ik te
veel hooi op de vork.
27.30-25 10-14(?)
Ik zag niet hoe de witte stand na
27...22-27 28.32x21 16x27 29.25x14
10x30 30.35x24 9-14 kon vastlopen en waagde een gok.
28.45-40 9-13 29.40-34 22-27
30.32x21 16x27 31.34-30 4-10
32.39-34
Nu zou zwart graag passen, maar
dat mag niet bij dammen: zwart
wordt ruw van het bord gevaagd.

32...17-21(?) 33.42-37 21-26 34.4339 18-22 35.28x17 12x21 36.24-19!
13x24 37.30x19 27-31 38.38-32
31x42 39.48x37 2-7 40.32-28 8-12
41.19-13 20-24 42.29x9 3x14
43.25-20 15x24 44.34-29 14-20
45.28-22 21-27 46.22x31 36x27
47.39-34 20-25 48.29x20 25x14
49.33-29 zwart geeft op.
Twee ronden later zou Sipma zijn
koppositie verspelen doordat hij
na een boeiende omsingeling
tegen Guntis Valneris in het late
middenspel een fout maakte.
Valneris werd eerste voor Artem
Ivanov, Sipma vijfde achter Trofimov en Getmanski. Intussen
veroverde Ronald Schalley zijn
zevende Belgische titel en verdienden Wim Kalis en Wouter
Ludwig de laatste NK-tickets.
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