Dammen
Schwarzman, Trofimov, Boomstra
en Groenendijk (de laatste bleef
tegen Tsjizjov te lang op winst
spelen en kreeg prompt het lid op
de neus!) de plaatsen drie tot en
met acht. Onder de elf spelers die
allen 11 uit 9 scoorden, bevonden
zich óók de Nederlandse WKgangers Heusdens (9de), Wolff
(13de), Sipma (14de) en Slump
(17de).
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Precies een week geleden eindigde
in Karpacz het Open
Kampioenschap van Polen.
Evenals in 2016 kende het toernooi
een buitengewoon sterke bezetting.
Dat moge bijvoorbeeld blijken uit
het feit dat van de nummers 1 tot
en met 19 er slechts twee - onder
wie Georgiev! - níét op de
deelnemerslijst staan van het
binnenkort te houden
monstertoernooi om het WK 2017.
Die ijzersterke bezetting bracht met
zich mee dat er nauwelijks
krachtsverschillen aan het licht
traden. Zo was er bij het ingaan
van de negende en laatste ronde
een kopgroep van liefst negen
man, die op 1 luttel wedstrijdpunt
gevolgd werd door een groep van
tien (!) spelers... Maar uiteindelijk
waren het toch de oudwereldkampioenen Georgiev en
Tsjizjov die hun uitzonderlijke
klasse etaleerden. Waar de
topduels Virni-Schwarzman,
Boomstra-Anikejev en TrofimovAmrillajev in remise eindigden,
wisten Georgiev en Tsjizjov zich los
te rukken uit het peloton door
respectievelijk Wouter Wolff en Ron
Heusdens te verslaan. Voor
Tsjizjov, die op de hoogste
tegenstandersrating kon bogen,
betekende dit de derde triomf
binnen een half jaar.
Met 12 uit 9 verdeelden - in deze
volgorde - Anikejev, Virni,
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toeslaan met 38...18-22! +. Voorts
zijn zetten met schijf 40
uitgeschakeld door 38...14-20!! en
39...18-22! met dam op 49. En op
de afwikkeling 38.49-44? 14-20!
39.25x3 18-22! 40.3x21 16x49
41.28x17 49-16! mag hij zich
evenmin inlaten, daar zwart het
afspel in alle varianten wint.
(Wordt vervolgd)

Hieronder, uitgesmeerd over twee
afleveringen, de winstpartij die
Alexei Tsjizjov de toernooizege
bezorgde. Wie daar behoefte aan
heeft, zou het een strengpositioneel duel kunnen noemen.
Maar men dient dan wel te
bedenken dat dit uitsluitend voor de
eerste 36 zetten gold, want na
Heusdens' onvoorzichtige 37ste zet
stond het bord opeens in
lichterlaaie!
Heusdens-Tsjizjov
Karpacz 2017
1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.3126 7-12 4.26x17 12x21 5.36-31 2126 6.31-27 1-7 7.33-28 7-12 8.3933 19-23 9.28x19 14x23 10.35-30
10-14 11.30-25 14-19 12.25x14
9x20 13.44-39 4-9 14.37-31 26x37
15.41x32 2-7 16.46-41 5-10 17.4137 11-17 18.50-44 10-14 19.47-41
17-22 20.34-29 22x31 21.37x26
23x34 22.40x29 7-11 23.42-37 1217 24.44-40 8-12 25.40-34 3-8
26.45-40 17-21 27.26x17 11x22
28.48-42 16-21 29.32-27 21x32
30.37x17 12x21 31.29-24 19x30
32.34x25 6-11 33.38-32 8-12
34.42-37 11-16 35.33-28 (weigert
zich te laten wegdrukken) 35...1217 36.41-36 20-24 37.36-31?
Maar hiermee roept Heusdens
grote problemen over zich af.
37...21-26!
Zie diagram
Plotseling ziet wit zich met allerlei
dreigingen van positionele én
combinatieve aard geconfronteerd.
Zo zou zwart op 38.43-38?
zaterdag 16 september 2017
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