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Op naar de finale
In de laatste ronde van de competitie voor clubtientallen wordt
vandaag beslist over het kampioenschap, waarbij Hijken/DTC aan
een gelijkspel tegen Schiedam 2
genoeg heeft voor de titel. Onderin
vecht Hoogeveen voor lijfsbehoud.
In andere klassen wordt tot het
laatst gestreden voor promotie of
tegen degradatie.
Intussen zijn de halve finales, waar
acht man zich kunnen kwalificeren voor de finale van het NK in
Huissen, op een haartje na gevild.
Komende zaterdag is de laatste
ronde.
Uit vier groepen van 8 spelers
gaan de bovenste twee door.
Wouter Sipma is met 10 uit 6 al
winnaar van zijn groep, terwijl er
nog vijf kanshebbers zijn voor de
tweede plaats onder wie Henk
Kalk en Michiel Kroesbergen. De
secondant van wereldkampioen
Roel Boomstra nam hardhandig

wraak voor zijn nederlaag tegen
Kroesbergen in het toernooi van
Hoogeveen vorig jaar.

diagram 1
Michiel Kroesbergen-Wouter
halve finale NK 2019, 5de ronde
Na zwarts laatste zet 32...20-24
33.34x29 15x24 was Kroesbergen
niet alert. Hij zag natuurlijk dat
34.32-27? 22x31 35.36x27 met
17-22, 24-29, 13-18, 19x46 wordt
afgestraft. Daarom was 34.34-29
de aangewezen zet. Toen Kroesbergen, anders zo scherp op
tactische wendingen, eerst een
gaatje dichtte in zijn stelling
door 34.43-39?, sloeg Sipma toe
met een ijzersterk offer.
34...24-30! 35.34x25 18-23!
De dreiging 22-27 laat wit geen
keus. Hij moet wel 40-34 spelen.
Die zet gaat echter niet onmiddellijk: 36.40-34 22-27! 37.32x12
23x43 38.39x48 13-18 39.12x23

19x50 en zwart wint. Wit kan het
zwarte combinatiegeweld nog
even beteugelen door zijn plusschijf terug te geven.
36.25-20 14x25 37.40-34 9-14!!
Maar nu dreigt de combinatie
naar veld 50 opnieuw en is wit
zonder verdediging. Hij offerde
met 38.34-29 23x43 39.38x49 een
schijf, waarna Sipma geen moeite
had zijn voordeel te verzilveren.
Voor Kroesbergen, na Sipma de
hoogste ratinghouder in zijn
groep, dreigt uitschakeling. Alleen een overwinning op Bert
Aalberts zou nog uitkomst kunnen bieden, al moet er dan in de
partij Geurtsen-Kalk geen beslissing vallen.
Ook de andere deelnemende
grootmeesters Ron Heusdens en
Hein Meijer gaan zich zeker plaatsen. Slechts een enkele debutant,
Casper Remeijer, verzekert zich
dit jaar van een finaleticket.

Groninger Wouter Wolff is daarvan nog lang niet zeker, want hij
gaat samen met Anton van Berkel en Niek Kuijvenhoven aan de
leiding. Alle drie treffen in de
laatste ronde een speler uit de
staart van de ranglijst.
diagram 2
Wouter Wolff-Waylon Poot
halve finale NK 2019, na 35.31-27
22x31 36.36x27
Zwart moest ruimte zoeken met
18-22, 23x12. In plaats daarvan
volgde
36...8-12? 37.27-22! 18x27 38.32x21
16x27 39.35-30 24x44 40.33x24
44x33 41.38x7 19x30 42.25x34 en
zwart gaf op.
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