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Zesde titel voor Baljakin
Bij afwezigheid van titelhouder
Roel Boomstra was Alexander
Baljakin op voorhand favoriet
voor de Nederlandse titel. In
grootse vorm stak hij de afgelopen tijd niet, dus koesterden
Wouter Sipma en ik de verwachting dat we voor een verrassing
konden zorgen.
Sipma kwam in veel partijen tot
groot voordeel, maar faalde in de
afwerking. Volgens nestor Frits
Luteyn gebruikte Sipma te veel
bedenktijd, waardoor hij geen tijd
had om winnende standen te
verzilveren. Die wijze woorden
krijgen een grappige lading als je
ziet hoe Luteyn zelf een paar
ruim gewonnen standen om zeep
hielp, terwijl hij over zeeën van
bedenktijd beschikte. Sipma wist
pas in de laatste ronde, na 10
remises, een overwinning te
behalen en werd vierde.
Zelf wist ik drie partijen vrij over-

tuigend te winnen. Onderweg
stak echter een oude kwaal de
kop op. Tegen Kuijvenhoven
probeerde ik in een dun remisestandje ijzer met handen te breken
en kreeg de kous op de kop. In
sport krijg je wat je verdient: voor
de derde maal in de laatste vier
jaar een derde plaats.
Ben Provoost ontpopte zich als de
grootste concurrent van Baljakin.
De geboren Zeeuw speelde ondernemend en geconcentreerd. In de
negende ronde greep hij zelfs de
leiding. Baljakin achterhaalde
hem echter in de voorlaatste
ronde en won tenslotte het toernooi op grond van plusremises.
Zijn beste partij speelde Baljakin
wellicht tegen Michiel Kroesbergen. Met subtiel klassiek spel wist
hij een ruim gewonnen stand te
bereiken. Uitgerekend in dat duel
liet zijn nauwkeurigheid Baljakin
echter in de steek en kon de

Groninger met remise ontsnappen. In de partijen die Baljakin
wel won maakten zijn tegenstanders opzichtige fouten. Niek
Kuijvenhoven mishandelde eigenhandig een goede aanvalsstand, Ivo de Jong liet zich te
gemakkelijk beetnemen en zelfs
in de partij waarvoor Baljakin de
rondeprijs won, was er lange tijd
niets aan de hand.

Maarten Linssen-Alexander
Baljakin
(NK 2016 Enschede, vierde ronde,
na 36….17-21)
diagram
37.31-26
Veel gemakkelijker is 37.28-22!,
wat zwart verplicht tot ruilen,
omdat 23-28, 21x34 wordt gevolgd
door 33-29, 29x7. Na 37…24-30
38.35x24 19x30 39.25x34 23-28
40.32x23 21x43 41.34-29 43x34
42.29x40 zijn de witte voorposten

onkwetsbaar.
37…3-8 38.26x17 12x21 39.27-22(?)
Opnieuw was 39.28-22 beter. Dan
wordt 23-28, 21x34 gevolgd door
de plakker 22-18!
39…6-11 40.48-42 11-17 41.22x11
16x7 42.36-31 7-11 43.31-27 11-16
44.27-22 21-26 45.35-30?
Wit moet het hebben van een
ander offer: 45.22-17! 8-12 46.17x8
13x2 47.28-22! en na 23-28
48.32x23 19x17 49.39-34 kan zwart
niet winnen.
45…24x35 46.39-34 35-40!
47.34x45 16-21! 48.45-40 19-24!
49.28x30 21-27 50.32x21 26x39
51.42-37 13-18 52.30-24 10-15
53.37-32 18-22
En wit gaf op. Na 54.24-20 15x24
55.40-34 39x30 56.25x34 14-19!
57.38-33 19-23 wint zwart eenvoudig.
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