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DC Fryslân terug in de race
Terwijl Huissen en Hijken in de
ereklasse blijven aankoersen op
een botsing in de laatste ronde,
zijn de kaarten in de noordelijke
Hoofdklasse A opnieuw geschud.
Het Noorden uit Groningen, dat
eerder een aanval van Hoogeveen
wist af te slaan, verloor in Doetinchem van voormalig ereklasser
Dammers uit Oost. Daardoor kon
Damcombinatie Fryslân na een
overwinning tegen Heerenveen
oprukken naar plaats twee, een
punt achter Hoogeveen en eentje
voor Het Noorden.
Met drie ronden te gaan is nog
alles mogelijk in deze klasse. Het
duel MTB Hoogeveen-DC Fryslân
in de voorlaatste ronde is er een
om naar uit te zien.
Dat in de hoofdklasse geen enkele
wedstrijd ‘een zekerheidje’ is,
blijkt wel uit de krappe 11-9 zege
van Hoogeveen op Hijken 2, ondanks een gemiddeld ratingverschil van 100 punten. En ook in
de wedstrijd Heerenveen-Fryslân

(8-12), waar het ratingverschil nog
groter is, kun je moeiteloos twee
borden aanwijzen waar de oude
club van Jannes van der Wal twee
punten extra had kunnen scoren.

diagram 1
Gerben de Wit-Gerlof Kolk
(Heerenveen, 16 januari 2016, na
29.48-43)
Zwart probeert zijn linkervleugel
te versterken met
29…13-19?
De juiste verdediging was 29…2732 30.38x27 21x32, waarna zwart
op 31.29-24? beschikt over 31…2329! 32.24x33 22-27 etc. , want ook
na 29…12-17? 30.29-24! 13-19
31.24x13 8x19 32.30-24 19x30
33.35x24 14-19 34.24x13 18x9 35.3430! is zwart door de dreigingen
38-32x32 of 39-33, 38-32 kansloos.
30.30-24! 19x30 31.35x24 8-13
32.38-32? 27x38 33.42x33
Nu dreigt wit met de combinatie
34-30, 43-38, maar na
33…12-17 34.24-19

was zijn voordeel onvoldoende
om te winnen. In plaats daarvan
had de Heerenveen-speler tegen
de oud NK-finalist verwoestend
kunnen toeslaan met
32.34-30! 23x34 33.38-32! 27x38
34.43x23 18x20 35.42-38 34x32
36.37x10.
Ook in de volgende partij had de
witspeler, nadat hij een vreselijke
stand vakkundig had opgeknapt,
een puntje meer kunnen verdienen.

diagram 2
Aize Plantinga-Sjoerd Huitema
(stand na 39…12-17)
Wit kwam op het onzalige idee
om met
40.27-22? 18x27 41.34-29 23x34
42.30x39
een schijf te offeren. Dat pakte
verkeerd uit:
42…27-31! 43.37x26 13-18 44.41-37
9-13 45.37-31 18-23 46.28-22
anders loopt wit vast.
46…17x37 47.26x17 37x26 48.17-

12 23-28 49.33x22 13-18 50.12x23
19x17
en zwart won.
Wit moest gewoon 40.41-36!
spelen, waarna zwart in de remise
met 40…21-26 41.27-21 moet berusten. Na 40…3-8? volgt immers
41.37-31!, waarna 41…21-26 42.27-21!
hardhandig verliest voor zwart,
vooral na 42…16x27 43.32x3 23x43
en wit kan showen met 33-28,
28-22, 34-29, 25-20, 3x45 over
zeven schijven.
Natuurlijk kunnen de mannen
van Wanswerd wijzen op de gemiste winst van Tjalling Goedemoed tegen Johan Teake Dekker.
En op de partij van Taeke Kooistra, die tegen Tjipke Smedinga in
een remisecombinatie liep met
een schijf voor.
Alles goed en wel oud-clubgenoten, concentratie tot het einde is
een vereiste voor promotie!
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