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Hijken begint goed
Met een solide 12-8 overwinning
op Culemborg heeft Hijken, de
landskampioen van 2014, een
eerste lastige horde genomen.
Huidig titelhouder Huissen hield
zich met moeite Schiedam van het
lijf en Apeldoorn won van debutant Wageningen. Daarmee zijn de
belangrijkste titelkandidaten
genoemd. Volgende week staat het
topduel Apeldoorn-Huissen op het
programma. Gelukkig is de kraker
Hijken–Huissen voor de laatste
ronde op 27 februari bewaard.
Is de Ereklasse dan zo voorspelbaar? Nee, bepaald niet. Schiedam,
Culemborg, Westerhaar en ook
Amsterdam met Ndjofang en
Thijssen in de gelederen kunnen
altijd voor verrassingen zorgen. In
het noorden zal ook de promotiedans tussen Damcombinatie
Fryslân, Het Noorden (Groningen)
en Hoogeveen in de Hoofdklasse
A met belangstelling worden
bekeken.

Hoe duidelijk de zege van Hijken
in Culemborg ook leek, de analyse
wijst uit dat het tot diep in het
vierde speeluur spannend was.
Dat de hoogste ratinghouder van
de Drenten Roel Boomstra zou
winnen van de op papier zwakste
Culemborger Henk Ruesink was
voorspelbaar. Zoals de WK-pretendent na afloop zelf aangaf, zweefde hij echter tot in het late middenspel tussen hoop en vrees.
Diagram 1
Roel Boomstra – Henk Ruesink
(Culemborg-Hijken, na 31…10-15)
Na 32.32-28! 3-9 33.28x17 18-23
34.29x18 13x11 is het zelfs voor
een leek te zien, dat ieder verband
uit de zwarte stand is verdwenen.
35.37-32 11-17 36.31-26 9-13 37.36-31
13-18 (?) 38.45-40 (?)
Zoals Roel na afloop liet zien, had
hij hier 38.32-28! moeten spelen.
De dreiging 28-23 noopt dan tot
38…18-23 of 38…18-22. In het eerste
geval volgt 39.28-22! en rolt de

aanval door, na het tweede antwoord volgt 39.31-27! en is het
zwarte centrum van iedere kracht
beroofd. Zwart had op zijn beurt
beter 37…17-22 kunnen spelen.
38…17-22 (!) 39.40-34 6-11 40.31-27
Teleurstellend, maar een goede
manier om zwart vast te houden
bestaat niet.
40…22x31 41.26x37 16-21 42.37-31
11-16?
Eindelijk kan wit opgelucht ademhalen. Na 42…21-26! zag hij geen
winst en de computer evenmin.
43.32-27! 21x32 44.38x27 5-10
45.33-28 10-14 46.34-30 18-23
47.28-22
en zwart staakte de hopeloze
strijd.
Intussen was Hans Jansen er op
onnavolgbare wijze in geslaagd
zijn tegenstander uit balans te
brengen.
Diagram 2
Hans Jansen – Boudewijn Derkx
(na 42…18-22)

De zwartspeler verbaasde vorig
seizoen door uit de 6 partijen die
hij meespeelde 11 punten te scoren tegen zeer sterke tegenstanders. Hier is zijn aanval stuk
gelopen op een witte hekstelling,
maar wat erger is, de bedenktijd
is bijna op. Jansen profiteert!
43.39-34 14-19?
Na 43…16-21 blijkt de stand in
evenwicht.
44.34-30! 16-21 45.30-24 19x30
46.35x24 13-18 47.24-19 18-23
48.19-13 23-29 49.13-9 29-34
50.9-3 26-31
Op 50…34-40 heeft wit de rondslag 25-20, 43-39, 37-32 en altijd
36-31, 3x35 klaarliggen.
51.37x17 22x11 52.41-37 32x41
53.36x47 34-40 54.3-8 40-45
55.8-35 11-16 56.35-44 28-32 57.4435
Zwart geeft op
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