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Provinciale kampioenschappen
inds de oprichting van de
Nederlandse Dambond in
1911 worden er provinciale kampioenschappen verspeeld. Vorig
jaar is de gewoonte om de provinciale kampioenschappen als
beginpunt voor kwalificatie van
het Nederlands kampioenschap
te nemen, losgelaten. Dat is jammer, omdat nu de noodzaak tot
deelname voor sterkere spelers
ontbreekt. Toch wordt in de
meeste provincies de traditie
van het eigen kampioenschap in
ere gehouden.
In Friesland schreven zich tien
man in voor een rond toernooi.
Titelhouder Wiebe van der Wijk
of oud-kampioenen als Rein van
der Pal, Gabriël Heerema, Tjalling Goedemoed en Gerlof Kolk
ontbreken. Na acht ronden gaan
Jan van Dijk en Anton Schotanus aan de leiding met 14 punten. Zij spelen op 5 november in
De Bierhalle in Grouw tegen elkaar! De verrassende nummer
drie Reinout Sloot staat slechts
een punt achter de leiders.
In Drenthe spelen 14 deelnemers acht ronden Zwitsers. Ook
hier geen oud-kampioenen als
Peter Schuitema, Jacob Okken of
Roel Boomstra. Alex van Prinsenbeek (ook deelnemer in Groningen) heeft na zes ronden
twee punten voorsprong op
Alexander Slot.
Veruit het sterkste deelnemersveld zien we in Groningen,
waar 12 spelers met een gemiddelde KNDB-rating boven 1200
in het Jannes van der Wal Denksportcentrum een rond toernooi
afwerken. Uitgesproken favoriet
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is de 30-jarige Michiel Kroesbergen, die een succesvol jaar beleeft. Hij plaatste zich overtuigend voor de NK-finale, waarin
hij slechts verloor van Boomstra
en twee partijen won. Ook in de
clubcompetitie deed hij het
goed voor Hijken. Kroesbergen
zag zijn rating stijgen naar 1421
en dan hoor je bij de Nederlandse (sub)top.
Na negen ronden gaat de geboren Gelderlander met 16 punten fier aan de leiding. Weinig
kans dat titelhouder Nick Hoving (12 punten) hem nog achterhaalt.
Anders dan de stand op de
ranglijst doet vermoeden, was
het echter niet van meet af aan
een gelopen race. In de vijfde
ronde kwam Kroesbergen, die
zijn avontuurlijke inslag in dit
soort wedstrijden niet verloochent, goed weg tegen zijn naaste belager.
Diagram 1
Michiel
Kroesbergen-Nick
Hoving
(Kamp. van Groningen, 12 sept.
2011, na 47…19-24)
In deze stelling zijn de overblijfselen van de pretopening 1.3530 16-21 2.31-27 20-24 3.27x16
24x35 4.34-29 17-22 5.32-28 1923 6.28x17 23x34 7.40x29 11x22
8.37-32 14-19 9.45-40 6-11 10.3228 19-23 11.28x6 23x45 zichtbaar. Zwart heeft de strategische
slag in dit ondoorgrondelijke
randschijvenspel gewonnen en
wit moet in tijdnood op zoek
naar een redding. Die was waarschijnlijk nog te vinden in 48.4339! 13-19 49.39-34! 18-22

Diagram 1

Diagram 2

50.27x18 12x32 51.21x12 7x18
52.16-11 en op de volgende zet
wordt schijf 6 geactiveerd met
11-7. Partij:
48.27-22? 18x27 49.21x32 13-18!
50.43-38 24-29!
Verhindert 51.28-23 door 17-22!
52.23x34 22-28 53.32x23 18x49.
Ook na 51.44-39 35-40! komt wit
nergens meer, dus gaat hij met
een offer nog wat rommelen.
51.16-11 7x16 52.32-27 16-21?
Er was geen reden de plusschijf
te retourneren. Na 52…29-34!
was Nick wellicht beducht voor
53.38-33, waarna 34-40 niet gaat
wegens 54.33-29 40x49 55.2822!. Als zwart na 53.38-33 echter
offert met 53…16-21! (dan wel!)
54.27x16 34-40! wint hij overtuigend. Op 55.16-11 40x49 56.11x13
volgt 49-27! met winst. En hetzelfde geldt voor 55.44-39 40-44
56.16-11 44-49 57.11x13 49-27!.
53.27x16 18-22 54.38-32!
Eindspelsnuffelaars
kunnen
hun hart ophalen aan 54.28-23?
29x18 55.16-11 18-23! waarna
zwart wel gaat winnen!
54…22x33 55.16-11 29-34
Een betere kans is 55…35-40
56.44x35 33-39 57.11x22 39-43,
maar wit lijkt het na 58.22-17 remise te kunnen houden.
56.11x22 34-40 57.44-39! 33x44

58.50x39
en na 58…12-17 59.22x11 45-50
60.39-33 kwamen de kemphanen remise overeen. Later zou
Hoving door een blunder tegen
Paul Wijninga het zicht op de titel definitief verliezen.
Kroesbergen is een zeer behendig tacticus. Daarvan een staaltje
tegen veteraan Jouke de Haan,
die later een fraaie zege op Van
Prinsenbeek behaalde.
Diagram 2
Michiel Kroesbergen-Jouke
de Haan
(Kamp. van Groningen 2011, na
41.22-17 14-19.)
Wit heeft groot positievoordeel,
maar zag dat het na 42.32-27
nog een lange weg zou worden.
Daarom probeerde hij
42.32-28?! 13-18 43.45-40(!)
en zwart hapte met
43…18-23?
waarna wit naar een winnend
eindspel combineerde door
44.37-31! 26x37 45.49-44! 23x32
46.33-29! 24x33 47.39x28 32x23
48.47-42 37x48 49.40-35 48x30
50.35x2

