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Harde strijd in halve finale
Enkele spelers die je op voorhand
in de finale van het NK zou verwachten zweven nog tussen vrees
en hoop. Na 4 van de 7 ronden zal
Wouter Sipma (4 uit 4) nog 2
partijen moeten winnen om
Leopold Sekongo (6 uit 4) of Jos
Stokkel (5 uit 4) te achterhalen.
In groep B bevinden zich de noorderlingen Wouter Wolff, Nick
Hoving en Rick Hakvoort met
grootmeester Hein Meijer in een
kopgroep met 5 punten. Hier
dienen zich debutanten voor de
finale aan. Ook in groep C maakt
doorzetter Bhiem Ramdien (6 uit
4) na vele pogingen kans op zijn
eerste finale. Zowel Ben Provoost
als Jitse Slump zitten hem op de
hielen. In groep D stevent Wim
Kalis op zijn derde finale af en
maakt ook Bas Messemaker een
goede kans. Bijna viel het doek
voor Hein Meijer, die slachtoffer
werd van een mooie combinatie,
maar met de schrik vrijkwam.

diagram 1
Hein Meijer-Wouter Ludwig
HF 2018, 3de ronde, na 29…1-6.
Zwarts afwachtende laatste zet
wekte bij de Amsterdammer geen
argwaan. In plaats van 30.38-32,
dat ook nog eens 13-19 verhindert
wegens 23-18, 28-22, 39-33 enz.,
speelde wit
30.37-31?
en werd verrast door
30…25-30! 31.34x25 12-18!
32.23x21 14-19 33.25x23 13-18
34.23x12 8x48
Meijer heeft het geluk dat hij de
zwarte dam door
35.39-34 48x31 36.36x27
zonder materiële schade kan
afnemen. Ludwig heeft echter
goed gezien, dat hij hierna toch
een schijf gaat winnen.
36…9-13 37.34-29 13-18 38.38-32
11-17 39.29-23! 18x29
40.40-34 29x40 41.45x34
Door de sterke positie van schijf
27 kan wit zich een schijfoffer

permitteren. Na
41…17-21 42.34-29 6-11
kwamen de spelers overeen, dat
Ludwig een plusje en Meijer een
minnetje kreeg. Veel lezers zullen
nauwelijks weten wat dat betekent en voor de komende finale is
deze vage regel ook al weer afgeschaft. Het betekent, dat zwart na
bijvoorbeeld 43.35-30 11-17
44.30-24 21-26 45.29-23 16-21
46.27x16 26-31 47.23-18 31-36 48.1812 17x8 49.16-11 wel voordeel
heeft, maar te weinig om te winnen. Bij gelijk eindigen kan zo’n
plusje wel de doorslag geven.
Groninger Nick Hoving bleef in
de race door een goede technische overwinning.

diagram 2
Mitchel Mensinga-Nick Hoving
HF 2018, 3de ronde, na 31…12-17.
Wit is bang dat zwart na bijvoorbeeld 32.45-40 14-20 33.30-25 4-9
34.25x14 9x20 35.40-34 20-25

beide vleugels controleert en
zoekt ruimte middels
32.27-22? 6-11!
Het middel blijkt erger dan de
kwaal, want op de lange forcing
die zwart laat volgen blijkt weinig
af te dingen.
33.30-25 4-9 34.36-31 21-27!
35.32x12 23x34 36.22-17 11x22
37.12-7 8-12! 38.7x27 19-23!
Zwarts sterke voorpost gecombineerd met de kromme opstelling
van wits linkervleugel doet de
rest.
39.42-38 14-19 40.38-32 13-18
41.48-43 3-8 42.25-20 24x15
43.33-29 34-39! 44.43x34 9-14
45.35-30 14-20 46.30-25 20-24
47.29x20 15x24 48.45-40 8-12
49.40-35 12-17 50.34-30 24-29
51.32-28 23x41 52.30-24 26x37
53.24x11 16x7 54.35-30 29-34!
55.30x39 41-47 Wit geeft het op.
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