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Heike Verheul brengt titel thuis
Sinds Karen van Lith in 1996 na
elf (!) Nederlandse damtitels op rij
het strijdtoneel verliet worden de
Nederlandse Kampioenschappen
voor vrouwen gedomineerd door
speelsters uit voormalige Sovjetrepublieken. De meest succesvolle was Nina Hoekman-Jankovskaja, die tussen 1999 en 2014 eveneens elf titels vergaarde. Tanja
Chub, net als Hoekman afkomstig
uit Oekraïne, werd vijfmaal kampioen. In 1997 en 2015 was de
Letse Vitalia Doumesh de sterkste
en in 2003 won Olga Kamyshleeva, die haar damopleiding in
Wit-Rusland genoot.
Twintig jaar na Karen van Lith
schreef Heike Verheul (23) geschiedenis door de titel in eigen
huis te houden – vergeef me het
chauvinisme. Ook Heike Verheul,
groot geworden bij Damgenootschap Het Noorden in Groningen,
heeft in zekere zin een Oekraïen-

se damschool gehad. Toen ze de
beker kreeg uitgereikt zullen haar
gedachten zijn teruggegaan naar
haar vroegere trainer Nina Hoekman, die ze als haar dammoeder
beschouwde. Helaas heeft Hoekman het succes van haar pupil
niet meer mogen beleven.
Het NK in Zoutelande bleef tot de
laatste ronde spannend. Verheul
verdedigde haar voorsprong door
naaste belager Doumesh op remise te houden. Twee overwinningen volstonden in het bescheiden
toernooi met acht deelneemsters.

diagram 1
Heide Verheul-Denise van Dam
(NK Vrouwen 2016, 1ste ronde, na
32…9-13)
Tegen een ander jeugdig talent
gebeurden er vreemde dingen.
Wit staat heel goed als ze 33.32-28!
speelt, maar koos voor
33.40-35? 19-23! 34.33-28 23x34?

Na 34…22x33! heeft wit niet beter
dan de terugtocht 37-31, 38x40
met positievoordeel voor zwart.
35.44-39! 22x44 36.50x10 15x4
37.25x14 17-22?
Nog aangedaan door de kleine
witte combinatie, ziet zwart niet
dat ze met 37…18-23 en vervolgens
13-19 de verloren schijf kan terugwinnen. Nu was het na
38.32-28! 22x33 39.38x29
snel gedaan met zwart. Want na
39…4-9 zou wit met 40.35-30 9x20
41.16-11 (om de compensatie na
41.30-25 18-23 te vermijden) 7x16
42.30-25 korte metten maken. Dat
wit na 39…18-22 40.35-30
gemakkelijk won, zal de lezer niet
verbazen.

diagram 2
Heike Verheul-Ester van Muijen
(NK Vrouwen 2016, 2de ronde, na
34.26x37)
Hier komt de aanvallende stijl

van Verheul goed tot uiting.
Zwart vecht twintig zetten lang
voor overleving en bezwijkt.
34…18-23 35.29x18 12x23 36.32-28
23x32 37.37x28 7-12 38.33-29 12-18
39.34-30 14-19 40.30-24 19x30
41.25x34 16-21 42.50-44 8-12
43.44-39 12-17 44.39-33 21-26
45.41-36 18-22 46.48-42 17-21
47.28x17 21x12 48.42-37 12-18
49.33-28 3-8 50.36-31 8-13 51.2924 4-9 52.31-27 9-14 53.37-32 14-20
54.34-29 20-25?
Wit lijkt het helemaal voor elkaar
te hebben, maar een dampartij
winnen is moeilijk. Met het dubbeloffer 54…13-19! 55.24x22 20-24
56.29x20 15x24 kon zwart naar
remise ontsnappen.
55.28-23 13-19 56.24x22 25-30
57.22-18!
Wit haalde dam op 4 en won snel.
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