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Hollandse Slag
nekt Volendam
n de strijd om de landstitel
voor clubtientallen moesten
twee kanshebbers na de vierde
ronde hun ambities vaarwel
zeggen. Apeldoorn, dat eerder
verrassend verloor van Hijken,
ging met 9-11 ten onder tegen
Witte van Moort/Westerhaar.
Westerhaar moet VBI/Huissen
nog voor zich dulden, maar
heeft een beduidend zwaarder
programma afgewerkt. Landskampioen Mo & Z Volendam
beet uit tegen CEMA/Geleen
met 11-9 in het stof en kan met 3
uit 4 alle hoop laten varen. De
Limburgers staan nu met 7 uit 4
naast Westerhaar op de tweede
plaats.
Twee cruciale duels in het treffen tussen Geleen en Volendam
werden beslist door een combinatie, die in de volksmond wordt
aangeduid als Hollandse Slag:
een combinatie die eindigt met
de slotslag van schijf 48 over het
hele bord naar veld 10, 8 of 6.
Diagram 1
Thijs van den Broek-Paul Sier
(Geleen-Volendam, 29 okt. 2011,
na 34.40-34)
Met succes speculeerde de talentvolle jeugdspeler op de onschuldige opbouwzet
34…10-14??
en na 35.34-29! 23x34 36.28-23!
19x26 37.42-38 21x43 38.48x10
moest de grote animator van Volendam binnen enkele zettende
handdoek werpen. Extra zuur
voor Sier was, dat het na 34…2126! juist wit is, die naarstig op

I

Diagram 1
zoek moet naar remise.
Zelf ben ik misschien niet de
meest ‘Hollandse’ speler in het
team van de Volendammers. Tijdens de vijf uur durende terugreis had ik niettemin tijd genoeg
om te bedenken hoe een Hollandse slagje mij voor een nederlaag had kunnen behoeden.
Diagram 2
Auke
Scholma-Macodou
N’Diaye
(Geleen-Volendam, na 30…1318)
De meervoudige kampioen van
Afrika wist zijn geplande strategie op prachtige wijze te realiseren, toen ik mij in deze fase niet
optimaal verdedigde.
31.44-39(?) 18-23 32.39-33 7-11!
33.6x17 12x21 34.33-29 23x34
35.30x39 19-23 36.39-33 8-13
37.33-28 13-19 38.28-22 24-29!
39.43-39 20-24 40.48-43
Na 40.39-33 14-20! 41.25x14
19x10 speelt de plakker 42.33-28
36-41! 43.28x30 41-46 wit parten.
40…14-20! 41.25x14 19x10 42.3934 29x40 43.35x44 10-14
Een voor de hand liggend variantje is nu 44.43-39 14-19 45.3833 15-20 46.42-38 1-7 47.39-34
20-25 48.44-40 7-11 49.40-35 11-

Diagram 2

Diagram 3

Diagram 4

Diagram 5

16 met winst voor zwart, omdat
50.47-42 niet gaat wegens 36-41
en 21-27. Ik besloot mijn toevlucht te nemen tot een nadelig
eindspel met
44.32-28 23x41 45.42-37 41x34
46.38x16 26-31 47.22-17 31-37
48.17-12 37-41 49.12-8 41-46
50.8-3 14-19
Twee uur en twintig zetten later
wist de grootmeester uit Brussel
zijn voordeel met vaste hand in
winst om te zetten.
Waar zat nu die Hollandse Slag?
Welaan. Als ik in de diagramstand niet met schijf 44 maar
met 43 was opgerukt, kan na
36.39-33 de volgende stelling
ontstaan.
Diagram 3
Anders dan in de partij, waar 44

op 43 staat, slaat wit nu op 36…813 toe door 37.33-29! 23x34
38.32-27! 21x41 39.42-37 41x43
40.48x8 met een ruime remise.
Ook na andere zetten is er, zeker
voor wit, geen vuiltje aan de
lucht.
Dat schijf 48 - de kroonschijf! –
vele diensten kan bewijzen,
toont het volgende tweetal uit
mijn oude schrift.
Diagram 4
Wit wint door 41-37, 28-22, 3228, 42-37, 27-22, 38-33, 43-38,
21x14, 48x6.
Diagram 5
Wit combineert naar dam door
37-31, 42-37, 39-33, 25-20, 2822, 32x5. De forse investering
wordt terugverdiend met 4338!, 48x6.

