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Verheul wint met neuslengte
Het NK Vrouwen, al jaren in het
Zeeuwse Zoutelande, was dit jaar
een uiterst spannende nek-aannekrace tussen Heike Verheul en
Esther van Muijen. Daar leek het
aanvankelijk niet op. De clubgenoten bij ereklasser Wageningen
troffen elkaar in de eerste van
zeven ronden.

diagram 1
Esther van Muijen-Heike
Verheul
Na 38…2-7.
Na een levendig duel is zwart in
het voordeel geraakt. Met haar
laatste zet verhindert ze 39.33-28
door 19-24 en start een aanval
tegen wits rechtervleugel.
39.50-44 13-18! 40.44-39 18-23!
41.29x18 12x23 42.47-42 19-24
43.42-38 23-29 44.31-27 14-19
45.38-32 29x38 46.32x43
Wit komt net op tijd om de zwarte

doorbraak te stoppen, maar het
gevaar is nog niet geweken.
46…24-29! 47.37-32 7-12 48.43-38
19-24 49.38-33?
Met 49.27-22! 24-30 (of 49…6-11
50.39-33 29-34 51.33-28 34-40
52.28-23! 40-44 53.22-18) 50.39-33!
29-34 51.33-29! 34x23 52.22-18 blijft
wit nog juist binnen remisegrenzen. Nu is het snel gebeurd.
49…29x38 50.32x43 26-31! 51.27-22
31-37 52.43-38 12-17
53.22x11 6x17 54.39-34 17-22
en wit gaf op zonder zich 55.36-31
37x26 56.38-33 26-31
57.34-29 31-37 58.29x20 37-41 59.2014 41-46 60.15-10 4x15
61.14-9 46-14! 62.9x20 15x24 te
laten bewijzen.
In de tweede ronde remiseerde
Van Muijen met titelverdediger
Vitalia Doumesh en liep Verheul
nog een punt uit. Van Muijen zette
echter een ongedachte eindsprint

in en won haar laatste vijf partijen,
soms met enig fortuin.

diagram 2
Denise van Dam-Esther van
Muijen
Na 44…11-17.
Wit heeft na 45.33-28 niets te vrezen, maar zag niet het venijn van
zwarts laatste zet.
45.48-42? 22-28!
en zonder de combinatie 46.33x11
12-17 47.11x22 13-19
48.24x13 9x47 af te wachten, gaf
wit het op.
Bij het ingaan van de laatste ronde
was de voorsprong van Verheul op
Van Muijen geslonken tot een
punt. Van Muijen won haar laatste
partij en Verheul leek ook goed op
weg.

Na 40…7-11.
Met agressief spel heeft wit een
geweldige aanval in handen gekregen. De volgende zet doet al het
goede werk teniet.
41.38-32? 12-18! 42.23x12 13-19
43.24x13 21-27 44.32x21 26x19
Wit heeft nog steeds voordeel,
maar wist ondanks lang aandringen zelfs geen plusje te verwerven.
Analyse wijst uit dat 41.36-31! winnend voordeel garandeert. Na
41…11-17 42.37-32 26x37
43.42x31 14-19 44.23x14 20x9 45.2823! 12-18 46.23x12 17x8
47.29-23 wordt zwart onder de voet
gelopen.
Verheul, die ook in haar andere
remisepartijen groot voordeel had,
won de barrage direct na afloop en
werd de verdiende kampioen.

diagram 3
Heike Verheul-Vitalia Doumesh
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