11 juni 2011 , pag. 21

dammen
Veel topspelers in Salou
Het uitputtende WK toernooi in
Emmeloord en Urk was nauwelijks afgelopen of een flink deel
van de deelnemers verhuisde
naar de Spaanse kust voor een
meer ontspannen open toernooi.
Wereldkampioen Georgiev houdt
zich principieel afzijdig van deze
laag gedoteerde toernooien,
maar kwam nog wel even langs
en speelde zelfs mee in een sneldamtoernooi dat hij overigens
niet won (de Franse grootmeester
Cordier bleef hem de baas). Ook
Schwarzman, Tsjizjow, Boomstra
en Meurs namen rust.

Van de deelnemers uit onze contreien voldeden juniorenkampioen Wouter Sipma (23ste), Erwin
Heslinga (49ste) en Heike Verheul
(52ste) aan de verwachting, zeker
als we kijken naar de 50ste plaats
van WK deelnemer Domchev.
Hoewel er bovenin de ranglijst
vooral door de Oost-Europeanen
fanatiek wordt gestreden voor de
geldprijzen, valt aan het niveau
van andere partijen een zeker vakantiegehalte af te lezen.

droom zal blijven, dat het na de
verrassende damvangst 46. ..1217!! 47. 11x20 10-14 48. 20x12 26x36
remise was geweest.
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De nummer drie van het WK,
Jean-Marc Ndjofang, koos een
tussenoplossing. Hij speelt in het
veel zwakker bezette toernooi
van Thailand, waar hij met zijn
enige
concurrent
Macodou
N’Diaye kan rusten aan het
strand.
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Op de 7de tot en met de 22ste plek
vinden we een gemengd gezelschap met 12 punten. Hier zien we
waarom een open toernooi zich
door sportredacties zo lastig laat
verslaan. De nummer 7, Tamara
Tansikkoezjina- ze verloor in de
laatste ronde van Valneris- trof tegenstanders met een rating, die
gemiddeld 200 punten hoger ligt
dan die van nummer 22, Alexander Ratz. Dat maakt een wereld
van verschil. De oppervlakkige
toeschouwer is geneigd de behaalde wedstrijdpunten met elkaar te vergelijken, maar Tamara
heeft, door van meet af aan te
winnen, veel sterkere tegenstanders getroffen.
Onder de twaalfpunters treffen
we verder Zoja Goloebjeva, die
binnenkort een WK match met
Tansikkoezjina zal spelen, en de
jonge Nederlanders Andriessen
en Ludwig, die voor grootmeesters als Presman, Cordier, Gantwarg, Thijssen en Stokkel eindigden.
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Wel zagen we in Salou Guntis Valneris en Alexander Baljakin; zij
werden 1 en 2 met 14 punten uit 9
partijen. En de nummer twee van
het WK, Amrillojev, hij eindigde
als vierde in een groepje met 13
punten, achter landgenoot Goeljajev en voor de Let Vipulis en onze eigen Ron Heusdens. Dat
Heusdens, in het veld van 140
deelnemers nog zesde werd was
opmerkelijk, want hij verloor
twee partijen.
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diagram 1
Anatoli Gantwarg-Tjalling van
den Bosch
(Salou, 29 mei 2011, zwart aan zet)
De reus van Achlum trof in de eerste ronde een andere zwaargewicht. Hij hield zich lang staande,
maar ging in de tijdnoodfase toch
ten onder na het missen van een
spectaculaire redding.
37. ..24-29! 38. 33x24 20x29
Na een lange opsluiting komt
zwarts linker vleugel eindelijk
vrij. Wel staat hij nog onder toezicht van de reclassering.
39. 39-33 29-34! 40. 38-32 11-17?
Na 40…12-18! had de zwarte voorpost rustig van zijn vrijheid kunnen genieten. Nu raakt hij weer
op het slechte pad.
41. 27-22! 34-39 42. 22x2 39x48
43. 44-40 48-26 44. 32-27 19-24
45. 2-11?
Hoewel zwart in dit macro-eindspel slechts een schijf achter
staat, was er na 45. 28-23! geen
goede zet meer te vinden geweest. In de weinige tijd die hem
rest, ziet zwart ook na wits laatste
zet geen redding. Grappig genoeg
begint hij goed met
45. ..24-29! 46. 33x24
maar na
46. ..26-42?
wachtte hij de executie door 47. 1122 42x20 48. 22x9 14x3 49. 25x5
niet eens af en gaf op. De mooie

Mourodoullo Amrillojew-Thijs
Gerritsen
(Salou 2011, 2e ronde, na 43. 42-38)
De Nederlandse jeugdspeler had
na 43. ..15-20 stand kunnen houden. Met een lichte combinatie
wordt hij na de volgende foutzet
van zijn illusies beroofd.
43. ..23-28?? 44. 34-29! 28x39 45.
38-33 39x28 46. 29-23 18x29 47.
30-24
Zwart geeft het op.
Uit dezelfde ronde:
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diagram 3
Dmitri Marinenko-Ron Heusdens
(Salou 2011, na 43.43-39)
43. ..14-19?? 44. 38-32!
Zwart geeft op zonder 39-33, 25x3
af te wachten. Wat hing daar in de
lucht?
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