Zure nederlaag tegen CCR door Hin Wong
1. B. Terwel – M. Semianiuk 1-1
Deze partij ging redelijk gelijk op zonder echte concrete winstplannen voor een van de spelers met remise
als logische resultaat. Er waren nog wel twee leuke fragmenten uit de partij:
De eerste gedachte van de witspeler op zet 31 was om 47-41 te spelen om
vervolgens door te gaan met zijn (omsingelings-)plan. Deze zet is echter
verhinderd door een verraderlijke combinatie met 23-28 32x21 11-17 21x12 en
13-18 12x23 19x48!

In de slotfase leek wit nog een schijf te gaan winnen met 46. 37-32 maar helaas
was deze ook verhinderd door 27-31 26x37 17-21 16x27 29-33 38x29 18-23
29x18 13x42 met remise. Uiteraard zag wit deze combinatie en offerde eerst 46.
30-24 om vervolgens 37-32 te kunnen spelen.

2. H. Grotenhuis ten Harkel – J. Arts 1-1
Na een vlakke opening en middenspel werden de punten netjes verdeeld waar m.i. geen noemenswaardige
fragmenten te benoemen zijn.
3. F. Andriessen – M. Yöney 2-0
In deze partij was de witspeler technisch superieur aan de zwartspeler en de intenties van de zwartspeler
waren duidelijk. De witspeler boekte op dat moment een zeer belangrijke overwinning.
Het moment suprême is de stand na 36. 42x31. Het beoogde 36. 21-26 is
verhinderd door de bomzet met 37. 27-21 maar zwart heeft echter niet veel
opties aangezien na 2-8 en/of 3-9 wit kan wachten met 44-40 om zo de
combinatie erin te blijven houden. De zwartspeler speelde echter 37. 24-29 en
verloor daarna snel een schijf en de partij.

4. M. NDiaye – N. Smeitink 1-1
Vooraf hadden we getekend voor een gelijkspel maar achteraf baalden we enorm van deze remise. Gezien
de partijverloop was dit niet heel gek. In de opening nam wit een degelijke flankaanval maar deze werd
meer dan uitstekend geneutraliseerd door zwart. Op zet 26 offerde zwart
thematisch 12-18 om zo de aanval op voorpost 24 voort te kunnen zetten
resulterend in schijfwinst voor wit.
Later in de partij kon zwart de kroon op zijn plan zetten door 43. 25-30! en 21-26
te spelen. Niek speelde echter direct 43. 21-26 waarna wit kon doorbreken met
24-20 en 20-15. Hierna waren alle winstkansen voor zwart verdwenen en liep het
uit op een teleurstellende remise voor CTD.

5. H. Wong – D. Aligna Messinga 1-1
Wit kwam iets makkelijker uit de opening waarna een ander spelbeeld volgde
met opgedrongen randschijven. Dit werd door wit niet actief genoeg gespeeld
waarna de zwartspeler het wit nog moeilijk had kunnen maken door 43. 12-17 te
spelen ipv 43. 13-19. De witte stand na 43. 12-17 ziet er wat onevenwichtig uit
maar gelukkig speelde de zwartspeler 13-19 waarna wit met 25-20 kon plakken
naar dam. Een snelle remise volgde hierna.

6. T. Gerritsen – M. van IJzendoorn 0-2
Thijs speelde een goede partij tegen de sterke Martijn waarbij wit in de hele
partij geen duimbreed toegaf. Lang leek het erop dat de partij in een gelijkspel
zou eindigen.
Zwart blunderde echter met 63. 2-7 waarna wit eenvoudig kon winnen met 64. 927. Ook in deze partij hebben we qua punten te weinig gekregen.

7. L. Aliar – B. de Vos 1-1
Wit speelde een goede actieve partij zonder echt winstkansen te hebben gehad.
Wellicht dat 40. 31-26 22x31 41. 36x27 een optie was geweest? Wit lijkt daarmee
een mooie omsingelingsstand te hebben gecreëerd maar of het ook tot
(concrete) winstkansen oplevert is nog wat onduidelijk. Wit had zeker nog wel
even kunnen kijken en zwart moet op het eerste oog remise maken.

8. B. Yiğittürk – J. Hooijberg 1-1
In de opening nam wit een degelijke flankaanval die door zwart relatief eenvoudig aangepakt werd. Na de
afbraak van de flankaanval oogde de rechtervleugel van wit kwetsbaar. Het leidde echter niet tot duidelijke
voortzettingen om door de rechtervleugel van wit heen te breken. Uiteindelijk werd de vrede gesloten.
9. P. Kort – P. Stork 1-1
Wit stond nagenoeg de hele partij makkelijker en pakte vanaf de opening het initiatief. Dit resulteerde in
een veelbelovende stand na 28 zetten. Zwart staat wat passief en heeft enkele inactieve randschijven. Wit
kon echter geen sterke centrumstand bouwen en na wat ruilwerk van beide kanten werden de punten
gedeeld.
10. R. Balkaran - E. van de Weerdhof 2-0
Erik was al laatste nog bezig en op dat moment stond het 9-9. Erik had een
nadelig eindspel en moest vechten voor een remise en dus voor de 10-10. In een
ingewikkelde stand maakte Erik op zet 77 met 3-12 uiteindelijk de beslissende
fout waarna wit toesloeg met 44-50!

Al met al een zeer teleurstellend verloop van de wedstrijd waarin CTD verdienstelijk heeft gespeeld maar te
weinig heeft gekregen. Met het spel mogen wij over het algemeen tevreden zijn en de punten zullen wij
vanzelfsprekend gaan komen als CTD dit goede spel kan continueren.
Hierna volgt nog een tweetal fragmenten van het tweede team dat met 8-12 verloor van DES Lunteren 2.
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Zwart staat al een schijf voor. Wit
speelde nu 40.44-40? waarna
zwart het netjes afmaakt met
40...18-22! 41.40x29 30-34
42.29x40 19-23 43.28x19 22-27
44.31x22 17x37.

Op Toernooibase publiceerde
Hendrik Veenstra de volgende
winnende forcing van wit: 41.2822! 17x28 42.27-21! 26x17 43.3833! 17-22 44.32-27 22x31
45.33x11 31-36 46.11-6 enz.
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