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Erop of eronder
De barrages in de clubcompetitie
om promotie en degradatie vonden vorige week zaterdag plaats.
Uit de ereklasse degradeerden
Schiedam 2 en Lunteren rechtstreeks. MTB Hoogeveen en CTD
Arnhem moesten op voor de
nacompetitie. Hoogeveen kreeg
een cadeautje, want hoefde niet
eens in actie te komen. Beoogd
tegenstander Excelsior Rosmalen
deed zijn naam geen eer aan. De
Brabanders zagen vrijwillig af van
promotie.
Arnhem moest op bezoek in
Oenkerk voor een wedstrijd tegen
Damcombinatie Fryslân, de nr. 2
van Hoofdklasse A. De Friezen
willen graag terug naar de ereklasse, maar kwamen er niet aan
te pas: 7-13 werd de duidelijke
uitslag. Geluk bij een ongeluk: DC
Huizum slaagde erin haar promotiekans naar de hoofdklasse te
benutten door Dammen Tilburg 2

met 12-8 te verslaan. Zo staat er
een extra streekderby op het
programma.
In het duel Fryslân-Arnhem vielen veel beslissingen. Willem
Leijenaar en Taeke Kooistra boekten mooie overwinningen voor
de Friezen, maar daartegenover
stonden liefst vijf nederlagen.
Zelfs kopman Gerlof Kolk moest
buigen voor de sterke Bart Terwel
en Douwe Edelenbos kreeg van
zijn tegenstander met veel ereklasse-ervaring een heel bijzondere strategie voorgeschoteld.

diagram 1
Douwe Edelenbos-Henk Grotenhuis ten Harkel
Fryslân-Arnhem, 2 maart 2019, na
35.37-31
Na een rustig begin gooit de
zwartspeler een steen in de vijver.
35...23-29(!) 36.39-33 13-18 37.3127 18-23

Vooralsnog is er voor wit geen
reden tot paniek. Edelenbos begint zelf ook aan winstkansen te
denken.
38.44-40 20-25 39.47-41 25-30
40.40-35
Voorzichtiger is 40.40-34, maar
ook wit gaat er nu vol voor.
40...29-34! 41.48-42?
Als wit reeds hier zwarts tactische
bedoeling had doorgrond, was er
met 41.48-43, om 43-39 mogelijk
te maken nog een weg terug.
41...23-29! 42.42-37 6-11! 43.41-36
Als wit het naderend onheil had
zien komen, was er met 43.37-31
3-8 44.31-26 8-12 45.27-21 nog een
kansje op ontsnapping, al blijft
zwart met 45….19-23 ruim in het
voordeel.
43...3-8 44.36-31 8-12 45.31-26
10-15!

voltooid. Na 46.37-31 kan volgen
46...19-23! 47.28x19 24x13 48.35x24
29x20 49.32-28 20-24! 50.28-23
11-16! 51.38-32 (51.23-19 16-21! Z+)
13-18 52.33-29 24x33 53.23-19 33-39
54.19-14 17-22! 55.14-9 39-44 56.9-4
34-40! 57.45x34 44-50! en tegen
22-28 helpt ook 4-13 niet.
Ook na 46.27-21 11-16! 47.32-27
19-23 komt wit er niet meer aan te
pas. Wits volgende zet lijkt echter
te kunnen.
46.27-22
Nu zou 46...19-23 zelfmoord betekenen, maar eindelijk kan zwart
zijn duif uit de hoge hoed toveren.
46...34-39!! 47.33x44 19-23
48.28x19 24x13! 49.35x33 17x50
En wit gaf het op.
Een fraai staaltje van de zwartspeler!

diagram 2
Zwart heeft zijn kunstwerkje
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