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Hijken faalt in Huissen
Het is de laatste jaren gebruikelijk
dat in de wedstrijden tussen Hijken en Huissen de beslissing om
de landstitel valt. Het ene jaar
jubelen we, ditmaal likken we
onze wonden. Het werd een nerveuze wedstrijd in het clublokaal
van Huissen. In zes van de tien
partijen gingen er dingen mis die
meestal niet misgaan. Uiteindelijk
vielen er slechts drie beslissingen.
Dat hadden er meer maar ook
minder kunnen zijn. Je kunt betogen dat er in een partij die niet in
remise eindigt altijd iets misgaat,
maar de ernst van de fouten was
ditmaal nogal schrijnend.
Het enige lichtpuntje aan Hijkense
zijde kwam van wereldkampioen
Roel Boomstra, die vaak aan een
halve kans genoeg heeft.

diagram 1
Roel Boomstra-Yuriy Lagoda
Boomstra had zijn gelukssokken

aan en die begonnen in deze
stand hun werk te doen.
36…12-17(?) 37.44-40 16-21?
Eerder was 36…6-11 gemakkelijker
en nu was 37…8-12 nog houdbaar
om na 38.31-26 met het offer 16-21,
6-11 te werken.
38.27x16 18-22 39.32-27! 23x43
40.27x9
Nu pas zag de Oekraïner dat het
geplande 40…43-48 faalt op 41.9-4
48x26 42.4-31 26x29 43.34x14 met
winst voor wit. Na
40…43-49 41.9-3 49x35 42.3x26
35-30 43.31-27
boog zwart het moede hoofd.
Zelf was ik de enige die aan Hijkense kant een opgelegde kans
miste tegen Krajenbrink. Daar
stond tegenover dat Trofimov en
Sipma goed wegkwamen. De
einduitslag 11-9 voor Huissen
kwam toch nog als een mokerslag;
De Vries en Okken hadden in een
laat stadium remise in handen.

diagram 2
Jan Ekke de Vries-Guntis Valneris
Na 34…24-29!.
Wit heeft een moeilijke beslissing
te nemen. Na 35.30-25 moet hij de
gevolgen van 29-34 bekijken en
ook 35.26-21 doe je niet zomaar.
Toch waren beide zetten beter dan
35.44-40?
Nu kan zwart verrassend winnen
door 35…11-17! waarna de aanval
op schijf 28 dodelijk is. Er dreigt
18-22, 8-12 en na 36.40-34 29x40
37.35x44 23-29 38.27-22 18x27
39.31x11 6x17 valt tegen 12-18 en
18-22 niets te beginnen.
35…9-14? 36.27-22 18x27 37.31x22
12-17 38.36-31 8-12 39.31-27 12-18
40.40-34 29x40 41.35x44 14-20
42.43-39 20-24 43.30-25 24-29
44.39-33! 29-34 45.25-20?
Hoewel wit langs de rand van de
afgrond scheert, was het na 45.4439! 44x33 46.38x49 3-9 47.49-44!

19-24 48.28x8 17x50 49.8-2 remise
geworden. De partij verloopt
desastreus.
45…3-9! 46.20-15 9-14 47.44-39
34x43 48.38x49 23-29! 49.33x24
19x30 50.49-43 30-34
En omdat wit anders op tempo
verliest moet hij zwart naar dam
laten gaan, wat snel verloor.
Ook in de partij Baljakin-Okken
viel de beslissing pas laat. In een 7
tegen 7 standje met zwart op 4, 9,
15, 18, 23, 25, 27 en wit op 24, 29, 33,
34, 37, 38, 45, speelde Jacob Okken
46…9-13? 47.37-32! 27-31 48.33-28
en verloor. Dit probleem was vrij
eenvoudig te omzeilen met 46…410! 47.45-40 9-13! 48.37-32 (48.40-35
25-30!) 10-14! 49.32x21 15-20
50.24x15 25-30 51.34x25 23x45 met
remise.
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