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Clubcompetitie
Nu de competitie voor clubtientallen bijna tot de helft gevorderd
is, komt er enige tekening in de
strijd.
In de Ereklasse is er een duidelijke afscheiding ontstaan. De bovenste vijf teams ontlopen elkaar
weinig. Schiedam en Culemborg
gaan met 10 uit 5 aan kop. Beide
teams versterkten zich. Schiedam
trok Hein Meijer en Thomy
Mbongo aan, Culemborg kan over
Jean Marc Ndjofang beschikken.
Dat maakt de strijd om de titel
nog spannender dan de laatste
jaren, toen Huissen en Hijken de
dienst uitmaakten.
Landskampioen Huissen leed al
verrassend puntverlies tegen
Wageningen, Hijken verloor in de
eerste ronde van Westerhaar, dat
ook nog volop meedoet en
slechts verloor van Schiedam.
Daarmee zijn alle beslissingen

tussen de top vijf genoemd.
Onderin is het al even spannend.
Zes teams waaronder Hoogeveen
zijn de degradatiezone nog niet
uit.
MTB Hoogeveen verloor in de
vijfde ronde slechts nipt van
Huissen en dat geeft hoop. In die
wedstrijd wist een van de Hoogeveenspelers een prachtige forcing
op het bord te toveren.

diagram 1
Joost Hendriksen-Klaas Hendrik Leijenaar
Huissen-Hoogeveen, na 32.39-33?.
Zwart verzilvert zijn voordeel:
32…17-21! 33.42-38 21x32 34.38x27
8-12!
Voor de hand liggend en ook
sterk is 34…14-19 35.40-35 19x30
36.35x24 8-12, maar zwart laat
zien dat er ook na zijn laatste zet
geen ontsnapping mogelijk is.

35.24-19 13x24 36.29x20 14-19!!
37.20-15 4-10!! 38.15x24 23-29
39.34x23 18x49 40.27x7 49x44
en na deze damcombinatie annex
rondslag gaf wit het op.
Leijenaars jong overleden leermeester Tjalling Goedemoed zou
zeer tevreden zijn geweest.
Nu hier een damcombinatie plus
naslag aan de orde komt, moeten
we ook even laten zien hoe twee
spelers in een Surinaams toernooi een oude compositie van
Bauke Bies tot leven brachten.
diagram 2
Johannes Alfaisi-Rodney Lion
Srefedensie Open 2017, na 32…2329.
Met 33.32-27! bereidde de oud-WK
deelnemer zijn fijnste uurtje
voor. Zwart kon de dreiging 28-23
nog voorkomen met 17-22 of ook
18-22, 14-20, 8-13, 3x43. Hij zag

echter geen kwaad in 33…18-23?
en toen volgde deze heerlijke
combinatie.
34.25-20!! 14x21 35.35-30! 24x44
36.33x2 23x32 37.2x35
met winst voor wit. Zoals de
Belgische topspeler Ronald Schalley becommentarieerde op toernooibase: ‘Dat dit nu in een partij
voorkomt, is het ultieme waar
een dammer van kan dromen’.
Zelf mag u even puzzelen op het
volgende diagram, waarin de
witspeler won met een variatie op
de Coup Royal.

diagram 3
Peter Hartog-Herman van Westerloo
Eerste Klasse B, 5de ronde, na
32…8-13?
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