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Hijken/DTC wint internettoernooi
Zaterdag won een topviertal van
landskampioen Hijken/DTC de
finale van een bijna twee maanden
durend internettoernooi. Boomstra, Sipma, Domchev en Trofimov
waren te sterk voor een Tilburgs
viertal met drie Fransen. De sterkste, Kevin Machtelink (25), moest
het tweemaal afleggen tegen
Boomstra. Ook Sipma scoorde in
de plus.

diagram 1
Boomstra-Machtelink
PC Best Cup online 2020, 1ste
ronde, na 49...4-9.
Na 50.28-23 37-41 51.23x21 41-46
52.21-16 13-18 53.24-20 15x24
54.29x20 18-22 55.16-11 46-23
56.11-6 23-1 57.20-14 9x20 58.25x14
bezweek de Fransman onder het
snelle speeltempo. De enige goede
zet is 58...1-18! en er kan bijvoorbeeld volgen 59.6-1 18-4 60.33-29
22-28

61.29-24 28-32! met spoedig remise.
De witspeler greep mis met
58...1-23? 59.14-9 23-19 60.9-3
19-24 61.3-9! en Machtelink gaf op.
Wouter Sipma zorgde er voor dat
Tilburg in de eerste wedstrijd met
6-2 verloor en daarmee al praktisch kansloos werd.

45.33x13 22x44
en zwart won.
In de tweede ronde moest Tilburg
iets wagen om de achterstand goed
te maken. Na een mislukte poging
tot half open klassiek spel werd
Machtelink overrompeld door
Boomstra.

diagram 2
Rik Verboon-Wouter Sipma
PCB Cup, 1ste ronde, na 35...11-17.
Ook hier is het Drentse voordeel
net niet voldoende voor de winst,
maar helpt de klok een handje om
wit over de rand te duwen.
36.35-30 13-19 37.45-40 18-22(!)
38.38-33 9-13 39.42-37?
Nu forceert zwart een mooie winst.
Wit moest zich opstellen met
39.40-35 13-18 40.42-38! om binnen
remisegrenzen te blijven.
39...13-18! 40.40-35 18-23! 41.37-32
20-24! 42.48-42 23-29!
43.43-38 29-24! 44.30x39 24-29

diagram 3
Machtelink -Boomstra
PCB Cup 2020, 2de ronde, na
29...15-20.
Wit speelde 30.39-33(?) 21-26 31.2722 om weg te blijven uit een opsluiting van zijn linker vleugel.
Toen werd hij verrast met het offer
31...26x37! 32.22x11 6x17
De zwarte indringer legt het witte
spel bijna lam, maar gelopen is de
race nog niet.
33.40-34 16-21 34.48-43?
Met 34.34-30! kan wit nog verdedigen, omdat 34...20-25? 35.32-27! niet
goed is voor zwart.

34...17-22
Nog beter lijkt 34...20-25!, maar ook
in het komende afspel met wederzijdse dammen gaat wit snel ten
onder.
35.28x8 37x48 36.8-2 48x25 37.2-11
24-29 38.38-32? 20-24
en in deze verloren stelling was
wits bedenktijd op.
Toch maar snel weer gewoon
dammen zodra het kan.
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