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e combinatiess in clubcomp
Mooie
clubcompetitie
petitie
Al na twee ronden in de nationale clubcompetitie zijn belangrijke beslissingen gevallen in de
strijd om de hoogste titel.
Landskampioen Huissen versloeg na Schiedam ook Apeldoorn, een andere grote concurrent. Culemborg prijsde zich uit
de markt als titelkandidaat door
een tweede nederlaag, tegen
Schiedam.
Hijken bleef in het spoor van
Huissen door een solide overwinning op Tilburg, maar wordt
vooral in ronde 3 en 4 op de
proef gesteld tegen Schiedam en
Apeldoorn. Laat ons niet te lang
in de glazen bol kijken. Wat
vooral opviel in de eerste twee
ronden waren de vele mooie,
dan wel sportief belangrijke
combinaties die werden uitgevoerd.
In de eerste ronde stal voormalig NK-finalist Cor van Dussel-

dorp de show met het volgende
vuurwerkje.
diagram 1
Maarten Nas-Cor van Dusseldorp
(Rijnsburg-Lent, Hoofdklasse B,
na 30…24-29 31.33x24 20x29)
Wit moet uiteraard iets doen
tegen 18-22.
32.39-33 25-30!
Nu heeft wit na 33.35x24 29x20
een onevenwichtige stelling. En
bovendien, waarom het offer
afgeslagen als je de weerlegging
niet ziet? Van Dusseldorp legt
het uit
33.33x24? 18-22! 34.27x18 13x42
35.24x4 42-48 36.35x24
Wit staat twee schijven voor en
de rondslag lijkt onmogelijk,
maar
36…21-27! 37.32x12 16-21!
38.26x17 11x22!! 39.4x27 48x16!
en toen begreep wit het ook.

In de tweede ronde sneuvelden
twee sterke spelers door combinaties.
Wouter Ludwig, van het opgedoekte Volendam overgestapt
naar Culemborg, werd de schlemiel van de wedstrijd toen hij
het volgende openingszetje
vergat.
diagram 2
Wouter Ludwig-Frits Luteyn
(Schiedam-Culemborg, na 18…1520)
Na 19.40-34?? gaf wit mismoedig op zonder de executie 19…2328 20.33x22 18x27 21.21x32 24-29
22.34x23 19x46 af te wachten.
Extra pijnlijk werd het voor de
man die eerder dit jaar nog
debuteerde in het NK toen de
overige negen partijen in remise
eindigden.
Het volgende fragment heeft
meer inhoud.

diagram 3
Vadim Virny-Fred Ivens
(Westerhaar-Wageningen, na
38…17-21)
De grootmeester, die in 1984
dicht bij de wereldtitel was, staat
beter tegen de veteranenkampioen van Nederland. Dat er ook
verliesgevaar bestaat zal Vadim
Virny geen moment hebben
bepeinsd.
39.28-23(?) 8-12! 40.34-30? 18-22!
41.30-24 14-19!!
Wit wordt totaal verrast door een
verborgen combinatie.
42.23x14 9x20 43.25x14 3-9!
44.14x3 36-41! 45.3x28 41x45
46.33-29 45-50
en tien zetten later won zwart het
eindspel. Debutant Wageningen
won de wedstrijd met 12-8.
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