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Mooi slagwerk
In de eerste ronde van de Nationale Competitie voor clubteams leed
Apeldoorn, op papier een van de
kanshebbers voor de titel, een
verrassende nederlaag tegen Gouda. Huissen deed met een ruime
13-7 winst op het sterke Culemborg
de beste zaken.
Landskampioen Hijken kon het op
de sloffen af tegen het veel zwakkere Geleen. Uit de vele fraaie
partijen, die de liefhebbers op
Toernooibase kunnen naspelen,
kiezen we enkele spectaculaire
momenten.
In het hoofdklassetreffen tussen
Het Noorden uit Groningen en
Huizum uit Leeuwarden, eindstand 10-10, bleek het verrassingseffect van de meerslagregel.
diagram 1
Nick Hoving-Rein van der Pal
(Het Noorden-Huizum, 20 september 2014, na 23...12-17)
De kopmannen van beide teams

waren nauwelijks door de opening
toen Hoving met het onschuldig
ogende
24.43-38?
een even eenvoudige als verrassende combinatie openzette.
24...23-28!!
Je oog moet er even op vallen. De
solide ogende witte stelling wordt
met twee slagen opengereten.
25.32x14 21x43 26.39x48 10x50 en
wit gaf op.
Met het Amsterdamse 020 maakte
oud-kampioen van Friesland Johan
Capelle zijn rentree in de ereklasse.
Hij trof een zwaargewicht in oudwereldkampioen Gantwarg.
diagram 2
Johan Capelle-Anatoli Gantwarg
(Schiedam-020, 20 september
2014, na 20.28-23)
Dat zwart met
20...17-21
bewust de vereenvoudiging 21.2722 18x27 22.23-18 13x22 23.38-32

toeliet, lijkt me sterk. Capelle zag
echter geen reden om af te haken.
21.38-32? 2-7! 22.49-43
De enige om 22...12-17 23.23x12 7x18
te pareren met 24.43-38 8-12 25.3731!, maar zwart heeft een daverende verrassing.
22...24-30! 23.35x24 13-19! 24.24x11
16x7 25.27x16 7-11! 26.16x7 20-24
27.29x9 18x49 28.7x18 49x4 en
hoewel menigeen met twee schijven voorsprong tegen de zwarte
dam zou doorspelen, gaf Johan
Capelle ruiterlijk toe dat hij verslagen was.
diagram 3
Auke Scholma-Martijn van Gortel (Hijken-Geleen, 20 sept. 2014,
na 27...1-7)
Zelf nam ik mijn tactische kansen
niet optimaal waar.
28.38-33 25-30
Want 13-18 gaat niet wegens 42-38,
28-23 enz.
29.37-31 26x37 30.42x31 6-11

Ook na 30...30-35 31.31-27 17-21
32.27-22 staat wit oppermachtig.
31.40-35 30-34 32.39x30 13-18
33.43-38 18x29 34.30-25?
Na deze gemakzuchtige zet wist
wit uiteindelijk wel te winnen,
maar hiervoor waren nieuwe
fouten van zwart nodig. Ik miste
de volgende fraaie forcing: 34.3126! 3-8 (Na 34...20-25 volgt 44-40 en
35-30, terwijl 34...9-13 faalt op 38-32,
26-21, 28-23. Ook na 34...12-18 35.4439! is zwart verloren.) 35.44-40!
9-13 (nu volgt op 35...12-18 de combinatie 28-23, 30x10, 26-21, 36-31,
38-32, 40-34) 36.36-31! 12-18 (op
13-18 opnieuw de combinatie met
28-23, na 36...20-25 schijfwinst door
31-27 en 38-32) 37.31-27! 7-12 (of 8-12,
26-21, 28-23) 38.16x7 12x1 39.27-21!
8-12 40.28-23! 19x39 41.30x8 12x3
42.21x43 met winst.
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