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Hoogeveen vecht voor behoud
De strijd om de landstitel werd in
de negende ronde al grotendeels
beslist toen Huissen won van
Hijken. Na de voorlaatste ronde is
Huissen niet meer te achterhalen
en mag het zijn dertiende landstitel bijschrijven. Onderin is nog
niets beslist. Enkele wedstrijden
uit het ijzelweekeinde van 7 januari worden vandaag ingehaald en
volgende week staat de laatste
ronde op het programma.
Eerstejaars ereklasser MTB Hoogeveen, dat ietwat ongelukkig
onderaan bungelt met 2 uit 9,
moet vandaag winnen van Lunteren, dat net als SNA Heerhugowaard op 3 uit 9 staat. Dan is de
kans reëel dat directe degradatie
(de laatste twee) wordt ontweken.
In de nacompetitie tegen een
hoofdklasseteam moet Hoogeveen het kunnen redden.
Het ambitieuze team rond wereldkampioene Natalia Sadowska
verdient dat eigenlijk ook wel.

Kijkend naar de bordpunten was
een hogere plaats mogelijk. Drie
wedstrijden werden verloren met
11-9, drie met 12-8. Zaterdag eindigde de confrontatie met lotgenoot Heerhugowaard in 10-10. De
spanning was groot, beide teams
wonnen een partij.

diagram 1
Stef Keetman-Rick Hakvoort
SNA-Hoogeveen, na 34…3-8.
De witte aanval sukkelt met achterblijvers op 35 en 40. De ontwerper van het fameuze computerprogramma Truus probeert
daar iets aan te doen met
35.29-23 13-18! 36.34-29?
Helaas voor Keetman is het verboden om tijdens de partij zijn
eigen programma te raadplegen.
Dat geeft 36.24-19! 18x29 37.34x23
aan met goede kans op overleving.
Met de volgende krachtzet maakt
zwart een eind aan de partij:

36…21-27! 37.32x21 16x27!
Nu pas ontdekte de witspeler vol
walging dat het noodzakelijke
38.37-31 na 38…17-21! 39.28x26 9-14
of 25-30 totaal verloren is. Ook
38.24-19 25-30! 39.35x24 27-32 is
natuurlijk geen redding, dus gaf
wit ontredderd op.
Door geldgebrek kan SNA niet
langer leunen op oud-wereldkampioen Schwarzman. Steven Wijker
is nu de sterkste man bij Heerhugowaard en hij zorgde voor de
fraaie tegentreffer.
diagram 2
Joël Palmans-Steven Wijker
SNA-Hoogeveen, na 31…23-29
32.34x23 18x29.
De aanval op wits verzwakte
rechter vleugel is al zorgelijk en
werd onstuitbaar na
33.49-44? 30-34! 34.39x30 35x24!
De dreiging 34-39 is niet te pareren met 35.32-28, want dan volgt
34-39 plus 17-22. De oudste van de

Palmans broeders zal 35.33-28
hebben gepland, maar dat is door
de spectaculaire combinatie
34-39/40, 7-11, 17-21, 8-12, 2x42,
19x46 verhinderd.
Restte de witspeler niet anders
dan
35.44-39 8-13 36.39x30 24x35
37.33x24 19x30
Nu is een zwarte doorbraak op
termijn niet te voorkomen.
38.31-27(?)
Na 38.43-39 14-20 39.38-33 20-25
40.45-40 35x44 41.39x50 moet
zwart aanzienlijk harder werken
om te winnen.
38…14-20 39.27-22 17x38
40.32x23 20-25! 41.43-39 13-18!
Met deze kleine forcing wordt
wits lot snel bezegeld. Schijfverlies is niet te voorkomen.
42.23-19 30-34 43.39x30 35x13
En vijf zetten later gaf wit het op.
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