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Fotofinish bij NK Vrouwen
Voorafgaand aan het NK, dat
donderdag begon op Urk, speelden de vrouwen hun titelstrijd
traditiegetrouw in het Zeeuwse
Zoutelande. Titelverdediger Heike
Verheul, Vitalia Doumesh en
Laura Timmerman scoorde allen
10 punten uit 7 partijen. Timmerman had al in de tweede ronde
onnodig een minnetje opgelopen
tegen Doumesh en dat bepaalde
tenslotte dat de voormalige Letse
haar derde titel behaalde en Verheul tweede werd.
Hoewel het systeem met plusjes
al ruim tien jaar wordt gebruikt,
behoeft het wellicht uitleg. Ook in
het lopende NK is het van toepassing. We nemen het standje uit de
partij Timmerman-Doumesh als
voorbeeld. Na 57 zetten had wit
schijven op 29, 32 en 37, zwart op
18, 19 en 21. Wit wikkelde foutief
af naar de onafwendbare remise
door 58.32-28 21-26

59.28-23? 19x28 60.29-24 18-22!
61.24-19 22-27, waarna wit in een
plusremise voor zwart berustte.
Na 62.19-14 27-32 behaalt zwart
minimaal twee dammen. Het
reglement (alleen nog bij NK’s)
bepaalt, dat de meerderheidspartij die in de slotstand een duurzaam voordeel van drie schijven
heeft (waarbij een dam voor twee
schijven telt) een plus krijgt. Wit
kon het minnetje gemakkelijk
vermijden door 58.37-31 18-22
59.29-24! 19x30 60.31-26.
Doumesh boekte een instructieve
zege met de hekstelling.
diagram 1
Vitalia Doumesh-Jacqueline
Schouten
NK vrouwen 2017, na 24.49-44.
24…4-9 25.33-28! 23x32 26.38x27
Met het hekje 26, 27, 31, 36 houdt
wit de zes zwarten achter 22 en 18
gevangen. Zwart moet nauwkeu-

rig verdedigen om te overleven,
maar dit lukt niet. 26…13-19 27.
42-38 2-8 28.46-41 8-13 29.38-33!
9-14 30.30-25 7-11 31.41-37 19-23
32.33-29 23x34 33.39x30
Wit probeert zwarts speelbare
schijven op diens linkervleugel
uit te dunnen en vast te zetten.
33…13-19 34.44-39 19-23 35.45-40
11-17 36.43-38 14-19
37.25x14 19x10 38.30-25 10-14?
Mist de laatste kans om met
38…23-28 de ruil 37-32 af te dwingen. Wit heeft nog voordeel, maar
te weinig om te winnen.
39.35-30! 14-19 40.38-33! 23-28
Schijf 3 mocht niet spelen wegens
26-21, 37-32 enz., maar 40…15-20
biedt langer verweer.
41.39-34 28x39 42.34x43 3-9
43.40-35! 9-14 44.30-24 19x30
45.35x24
Zwart moet een schijf offeren en
deed dat door 45…6-11
46.43-39 14-19, waarna wit won.

Heike Verheul liet tegen Denise
van Dam een plusje schieten. Met
haar aanvallende stijl zette de
oud-Groningse, die voor ereklasser Wageningen speelt, veel tegenstanders onder druk.

diagram 2
Heike Verheul-Leonie de Graag
NK vrouwen 2017, na 35…6-11.
Wit hoeft nog niet te wanhopen
na 36.33-29, maar speelde:
36.42-37? 9-13!
Het was op slag uit. Wit bemerkte
nu pas dat 37.37-32 28x37
38.31x42 met de combinatie 27-32,
22x31, 14-20, 18x47 wordt beantwoord. In de partij volgde
37.44-40 28-32 38.37x28 24-29
39.33x24 22x42 40.31x22 19x30
41.35x24 17x28 42.39-34 42-47
En wit gaf het op.
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