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Dertiende titel voor Zoja
einig sporters
vertoeven zo
lang in de
wereldtop als Zoja Goloebjeva uit Riga.
Haar eerste wereldtitel
behaalde ze als 20-jarige
in 1987. In Ulaanbaatar
won ze woensdag het
WK-toernooi met een
punt voorsprong op de
Oekraïense Darya Tkatsjenko, van wie ze in 2011
¬ Diagram 1
de laatste match om de
wereldtitel verloor.
De enige Nederlandse
deelnemer Heike Verheul, groot geworden bij
Het Noorden uit Groningen, voldeed met haar
tiende plaats aan de
verwachting.
Het toernooi met 16
deelnemers in de Mongoolse hoofdstad kende
een sterke bezetting. Als
gebruikelijk maakten de
Oost-Europese dames de
¬ Diagram 2
dienst uit. De Chinese
Ala Tenghua wist zich er
met een verrassende
zesde plaats als enige
tussen te wringen.
Bijna had Tenghua ook
Goloebjeva in de tweede
ronde een punt afhandig
gemaakt.
Diagram 1
Goloebjeva-Tenghua
(WK Vrouwen 2013, na
42.43-39)
Met 42…13-19 kan zwart
de stand actief verdedi¬ Diagram 3
gen. Dat wits laatste zet
meer was dan een onschuldig opbouwzetje bleek na
42…6-11?
waarna wit met de kleine combinatie
43.38-32! 27x38 44.48-42 38x47 45.34-30
47x24 46.30x6
eenvoudig won.
Goloebjeva, door mannelijke collega’s vleiend getypeerd als ’de enige vrouw die speelt
als een kerel’, weet uit kleine voordeeltjes

W

het maximale rendement te halen. De Oekraiense Viktoria Motrisjko,
haar grootste concurrent,
hield het in de slotfase
niet vol.
Diagram 2
Goloebjeva-Motrisjko
(WK 2013, 11e ronde, na
54.30-25)
In de tweede partij van
de dag - de dames kregen liefst vier maal zo’n
dubbele ronde voor de
kiezen – moest zwart
nog even doorbijten.
54…28-32 55.27x38 2227 56.31x22 18x27 57.3933 27-31 58.24-20 14-19
59.20-15 31-37 60.15-10
37-41 61.10-4 41-47
62.4x18 47-36 63.18-40
36-13 64.38-32 19-24
65.33-28 13-2 66.32-27
Met 66…2-16 67.27-22
24-30 68.25x34 16-43
69.34-29 43-34 kan
zwart remise maken. Ze
kiest de verkeerde volgorde.
66…24-30?? 67.25x34
2-16 68.40-45!
en tandenknarsend
moest zwart opgeven.
Ook Goloebjeva liep door
het loodzware speelschema averij op. In de
dertiende ronde kwam
de concurrentie vlakbij
toen ze uitgleed tegen
een laaggeplaatste Mongoolse.
Diagram 3
Goloebjeva-Molomjamts Odgerel
(13 okt. 2013, na 27…13-18)
De witte stand lijkt ondoordringbaar, maar
na 28.37-31??
is er toch een combinatie
28…14-20! 29.25x23 18x29 30.30x19 29-34
31.39x30 22-27 32.31x22 17x48
en zwart won na een mooi eindspel.
Door met twee zeges te besluiten stelde
Zoja haar 13de wereldtitel toch veilig.

