22 februari 2020 , pag. 36

Schiettent halve finale
Wie plaatsen zich naast Baljakin,
Groenendijk en Sipma, de eerste
drie van het NK 2019, voor het NK
2020 in Kraggenburg?
Vandaag kan de liefhebber het
volgen via de computer. Of beter
nog: snel afreizen naar Denksportcentrum Noord in Apeldoorn, waar vanaf 10 uur de
laatste ronde van de halve finale
voor het NK 2020 wordt gespeeld.
In twee van de vier groepen is de
race weliswaar gelopen – Jitse
Slump, Casper Remeijer, Jan van
Dijk en Ron Heusdens zijn zekere
finalisten – in de andere twee
groepen zal het nog knetteren. En
ook bij de vrouwen!
Henk Grotenhuis ten Harkel (60)
heeft zich in groep D reeds van
een eerste (!) finaleplaats verzekerd met de fraaie score van 10
uit 6. De strijd om de tweede
plaats tussen Henk Kalk, Anton

van Berkel en Stijn Overeem,
allen met 7 punten, belooft nog
wat.
Ook in groep B is het spannend.
Bhiem Ramdien en Andrew Tjon
A Ong (mogelijk de tweede debutant voor de finale) voeren het
veld aan met 8 punten. Op de loer
ligt echter Bart Terwel met 7
punten en ook Frits Luteyn (6
punten) zal tegen Tjon A Ong
hard voor zijn laatste kans vechten. Eindigen meerdere spelers
gelijk dan volgt onmiddellijk na
afloop een barrage met verkorte
speelduur.
Veel partijen werden te eenvoudig beslist. In een kleine combinatietest uit de ‘schiettent’, kan de
lezer zijn krachten meten met de
subtop van Nederland.

diagram 1
Jan van Dijk-Taeke Kooistra

HF 2020, 6de ronde, na 36.31-26
De opgave luidt: hoe won wit na
36...18-23?? 37.39-34! 8-12?.
Ook in deze Friese derby speelde
Kooistra te gehaast. Na 36...18-22!
37.27x18 13x22 is de stand in evenwicht, want na 38.28-23 19x28
39.32x23 8-12 40.30x19 kan zowel
12-18 als 40...22-27!.
In plaats van de blunder 37...8-12
is de leerzame stand ook na
37...13-18 38.37-31!! 8-13 39.31-26
17-22 40.28x17 21x12 41.34-29!
23x34 42.40x20
15x24 43.33-28! gewonnen voor
wit.

35?? de winnende combinatie had
onderkend.

diagram 2
Henk Grotenhuis ten HarkelHenk Kalk
HF 2020, 1ste ronde, na 22...23-28
De witspeler had een vliegende
start met 4 uit 2. Dat had anders
kunnen lopen als Kalk na 23.40-

AUKE SCHOLMA
adscholma@hotmail.com

diagram 3
Jos Stokkel-Henk Grotenhuis
ten Harkel
HF 2020, 2de ronde, na 30...3-9!
De pointe van zwarts laatste zet
ontging de grootmeester uit
Huissen.
Na 31.31-26? won zwart verrassend een schijf.
Via de site toernooibase.kndb.nl
kan de lezer zowel oplossingen
als de ronde van vandaag bekijken.

