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Interland
SenegalNederland
n de tweede helft van de vorige eeuw bouwde Nederland
een traditie op van interlandwedstrijden. Voorlopers waren
misschien wel de wedstrijden
tussen provincies. Zo waren de
massakampen Friesland-Groningen in Surhuisterveen levendige spektakels. Vanaf 1953 was
er een jaarlijkse interland tegen
België, die anders dan u zult vermoeden niet altijd door ons
werd gewonnen. Soms werd er
een te zwak team afgevaardigd.
In 1967 werd de eerste interland
tegen de Sovjet-Unie gespeeld.
Dat was andere koek. Nederland
verloor ruim en zou pas in 1973
een eerste gelijk spel uit het
vuur slepen. Met het instorten
van het communisme kwam er
ook aan die traditie een eind.
Vanaf 1976 waren er ook interlands tegen Frankrijk, waarvoor
meestal teams van jeugdige talenten werden gekozen. Ook de
interland tegen Israel in 1978 en
de jaarlijkse wedstrijd van een
Nederlandse jeugdselectie tegen
in Nederland wonende Surinamers verdienen vermelding.
Sporadisch werden na 1990 nog
interlands gespeeld tegen WitRusland, Oekraïne, Senegal en
Rusland; beklijven deed het niet.
Afgelopen week werd in Dakar
een poging ondernomen de oude traditie nieuw leven in te blazen. Een Nederlands topvijftal:
Baljakin, Thijssen, Heusdens,
Meurs en Boomstra, speelde vijf
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wedstrijden tegen een Senegalees team van wisselende samenstelling. Slechts eenmaal
wist het thuisland een 5-5 uit
het vuur te slepen, de andere
ontmoetingen werden door Nederland ruim gewonnen.
Aan Senegalese kant bleef WKdeelnemer Mor Seck goed overeind met winst op Thijssen, verlies tegen Baljakin en drie remises. Ndiaga Samb speelde slechts
twee keer mee, evenals de oude
grootmeester Bassirou Ba. Bij de
nieuwe lichting waren nog geen
supertalenten te ontwaren.
Enkele opmerkelijke momenten
uit de wedstrijd, die live op internet was te volgen (de partijen
vindt u op de site ‘toernooibase’):
Diagram 1
Mor Seck-Alexander Baljakin
(Sen.-Ned., 1e ronde, 11 maart
2011, na 29…11-17)
De veiligste weg naar remise
voor wit is 30.40-34 2-8 en dan
32-27, 37x28.
Wit dacht al zijn problemen op
te lossen met
30.32-27 21x32 31.38x27?
en werd vreselijk verrast door
het lange termijn offer
31…16-21!! 32.27x16 17-22
Nu zwart met de twee op 22 en

26 vijf witte schijven verlamt, is
de strijd in hogere zin gestreden.
33.43-38 3-9 34.38-32 9-14
35.39-34
Iets meer verweer heeft wit als
hij met 35.32-27 13-18 36.27-21
zijn plusschijf zo snel mogelijk
teruggeeft.
35…24-29
36.34x23
25-30
37.35x24 20x18 38.32-27 15-20
39.16-11 20-24 40.40-34 14-20
41.45-40 20-25 42.40-35 13-19
en wit gaf op. Na 43.11-6 2-8
44.27-21 26x17 45.37-32 8-13 is
het uit.
Diagram 2
Modou Seck-Pim Meurs
(Sen.-Ned., 1e ronde, na 39.4339)
Een van de twee verliespartijen
aan Nederlandse zijde ontstond
na de slordigheid
39…3-9?
waarna wit met de licht gesluierde combinatie
40.27-22! 18x38 41.42x33 23x32
42.47-41 36x47 43.39-34 47x29
44.34x3 naar dam ging. In wederzijdse tijdnood volgde
44…32-37 45.3x25 37-42 46.2530 24-29 47.30-39 42-48(?)
48.39x2 48-25 49.2-11 12-18
50.26-21?
Wit kon de winst veilig stellen

met 50.11-28 en daarna 28-41.
Nu kan zwart nog remise maken
met 50…25-20!. In plaats daarvan
overschreed hij de tijdslimiet.
Diagram 3
Youssou N’Diaye-Pim Meurs
(Sen.-Ned., 2e ronde, 12 maart
2011, na 35…4-9)
Meurs herstelde zich al in de
volgende ronde. In deze geladen
stelling ging zijn tegenstander
in de fout met 36.28-22? 17x28
37.26x17 14-20!! Ondanks vele
slagkeuzes komt wit niet onder
het partijverloop uit.
38.33x22 29-34! 39.40x29 24x31
40.25x14 9x20
Met schijfwinst. Na
41.39-33 20-24 42.30-25 3-9
43.25-20 24x15 44.35-30 9-14 *r
gaf wit het op.
In de diagramstelling biedt ook
36.37-31? geen uitweg wegens
36…14-20!! 37.25x14 9x20 38.3025 (eerst 38.27-22 18x27 39.31x11
6x17 40.30-25 verliest ook, door
40…21-27!) 38…3-8! 39.25x14
19x10 40.28x30 18-23 41.33x24
23-28 42.32x23 21x45. Toch kan
wit de stand in evenwicht houden door eerst 36.40-34! 29x40
37.35x44 24x35 te offeren en dan
pas 38.28-22 17x28 39.26x17! te
spelen.

