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WK jeugd in Hijken
eer is damclub
Hijken er in
geslaagd een
groot damevenement te
organiseren. Het rustieke
dorp in het midden van
Drenthe huisvestte het
wereldkampioenschap
voor aspiranten en junioren, beide categorieën
onderverdeeld in jongens en meisjes.
Het grootste Nederlandse succes was weggelegd
¬ Diagram 1
voor Martijn van IJzendoorn, die bij de aspiranten zijn wereldtitel prolongeerde. Hij deed dat
overtuigend met 14 punten uit 9 partijen. Twee
Russen, een Witrus en
het andere Nederlandse
talent Jan Groenendijk
volgden op twee punten
afstand.
Diagram 1
Martijn van IJzendoorn-Anton Permy¬ Diagram 2
akov
(WK Aspiranten 2012, na
30.34-30)
Wit staat flexibel opgesteld om de logge
bewegingen van de latere nummer drie op
te vangen. Het resulteert verrassend genoeg
in een complete walk-over.
30…24-29 31.33x24 20x29
Zwart mocht zich niet aan 30…20-25? vergrijpen wegens 31-27, 40x20, 35-30, 33-29,
27-21, 32x14. Op zijn beurt moet wit de
combinatie 32.30-25? (29-33!, 23x34, 15-20,
16x47) omzeilen.
32.40-34 29x40 33.45x34 15-20 34.38-33!
Nu komt zwart er achter, dat 34…20-24?
35.32-28! 23x32 36.34-29 al vrijwel verloren
is.
34…17-21 35.26x17 11x22 36.43-38 6-11
Durft zich niet aan 36…22-27 37.31x22
18x27 38.32x21 16x27 te wagen, hoewel dat
na 39.42-37 6-11! nog net zou kunnen, mits
zwart na 40.37-31 met 40…20-25! 41.31x22
23-28 vervolgt.
37.33-28 22x33 38.38x29 11-17
Ondanks het gedunde materiaal weeft wit
nog een gevaarlijk web rond het zwarte

W

centrum.
39.42-38 20-25 40.48-42
17-22?
Na deze grove fout kan
wit het spel op thematische wijze forceren. Na
40…8-12 of 40…3-9 is er
geen waterdichte winst.
41.31-27! 22x31 42.36x27
3-9 43.29-24!!
Bij de top van de aspiranten behoort dit tot de
handbagage.
43…8-12 44.38-33 12-17
45.33-28 9-14
Na 45…17-21 kan 46.2822 21-26 47.22-17 met
snelle winst.
46.24-20!
en zwart geeft het op.
Bij de meisjes-aspiranten
overheersten de Russinnen. De eerste Nederlandse, Gerlinda Schaafsma, reikte tot plaats 10
van de 22.
Meer succes was er bij de
juniorenmeisjes, waar de
19-jarige Europese kampioene Heike Verheul uit
Groningen derde werd. Zij behaalde evenveel punten als winnares Hanqing Zhao uit
China en Anastasia Baryshava uit Wit Rusland, maar de weerstandspunten verwezen
haar naar het brons. Verrassend is ook de
wereldtitel van Leonids Cilevics uit Letland
bij de jongens tot 20. Beste Nederlander
werd Koos van Amerongen (brons), terwijl
favoriet van de thuisclub Wouter Sipma in
de laatste ronde terugviel naar plaats 5.
Diagram 2
Andrej Filimonov-Wouter Sipma
(WK junioren 2012,laatste ronde, na 25.4238)
Op spectaculaire wijze werd naar een remisestand afgewikkeld:
25…17-21 26.38-32! 21-26 27.35-30! 26x46
28.24-19! 13x44 29.49x40 46x28
30.40-35 22x31 31.33x2 12-18 32.36x27
11-17 33.39-33 9-13 34.2x11 6x17
Maar van remise wilden de jongens niks
van weten. Hoe Sipma op de 46ste zet alsnog de fout in ging, kunt u desgewenst
naspelen op de site Toernooibase.

