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Goloebjeva houdt haar titel
Zoja Goloebjeva is nog steeds de
sterkste van alle dammende vrouwen. Vorige week veroverde ze
haar veertiende wereldtitel sinds
1986 (!) door Tamara Tansykkoezjina in een tweekamp over zeven
minimatches met duidelijke
cijfers te verslaan. Goloebjeva
won in Kazachstan zowel de
eerste als de zesde partij, zodat de
rapid- en blitzpartijen, die uitkomst moeten bieden bij een
gelijke stand, er niet meer toe
deden.
Het krachtsverschil tussen de
47-jarige Letse en de 36-jarige
Russische is niet zeer groot. Het
verschil schuilt vooral in de slagvaardigheid op beslissende momenten. Goloebjeva laat geen
kans onbenut en maakt weinig
blunders. In de eerste partij ontwikkelde Goloebjeva flinke druk.
diagram 1
Tansykkoezjina-Goloebjeva
(1ste matchpartij, na 44…18-23)

Wit ging in de fout met
45.43-38?
waarna zwart als in een oude
compositie van Piet Roozenburg
toesloeg met
45…17-21! 46.26x17 23-28!
47.33x22 13-18 48.22x13 19x8
49.30x19 8-13
50.19x8 3x43 en wit gaf op.
Ook 45.42-38? voldoet niet, want
dan forceert zwart de winst met
45…13-18! 46.38-32 ( na 46.43-39
volgt met 17-21! en 23-28 weer de
partijcombinatie) 46…3-8! 47.43-38
8-12! 48.33-28 ( na 48.27-21 16x27
49.32x21 18-22 50.21-16 22-27 of
50.38-32 23-29 wint zwart eveneens) 48…23-29! 49.26-21 17x26
50.28-22 26-31! 51.22x13 31x22
52.25-20 24x15! 53.13x33 22-27 en
zwart wint.
De enige zet die tot remise leidt is
45.43-39! 13-18 46.39-34, vooral
omdat wit na 46…17-22 47.42-38
22x31 48.26x37 18-22 over het
offer 49.25-20! 24x15 50.33-29

23-28 51.38-32 beschikt.
In de beslissende partij waren er
kansen over en weer.
diagram 2
Goloebjeva-Tansykkoezjina
(6de matchpartij, na 31…3-8)
In deze geladen klassieke positie
draait alles om de vleugelbeheersing.
32.50-44?
Beter kan wit meteen 32.28-22
spelen. In een filmpje op de website uit Kazachstan zien we secondant Vipulis, na een liefdevolle
felicitatie, de stand terugzetten
naar dit moment om Zoja te
onderhouden over 32.50-44 21-26!.
Dan komt 28-22 wegens 26-31 niet
meer in aanmerking en verkeert
wit na 33.44-39 20-25! in zwaar
weer, omdat zwart na 34.40-34
15-20! beide vleugels controleert.
Het blijkt voor wit nog mee te
vallen na 33.28-22 8-12 34.48-42
4-9 35.42-37 9-14 36.33-28!, omdat
16-21 wordt gevolgd door 39-34 en

34-30 en de afwikkeling 36…24-30
37.35x24 19x30 38.28x17 30-35 ook
niet wint.
32…20-25? 33.28-22!
Nu is Goloebjeva wel op haar post
en moet zwart spitsroeden lopen.
33…4-9 34.48-42! 23-29
Niet 34…9-14 wegens 22-17, 27-22,
32x21, 33-28, 43-39, 40x7.
35.44-39 9-14 36.33-28 15-20(?)
Beter is 36…8-12 37.22-17 15-20.
37.40-34 29x40 38.45x34 8-12
Er was nog een idiote computerverdediging door 38…21-26 39.4237 8-12 40.22-17 12x21 41.38-33 18-23
42.27-22 en dan 24-30, 26-31, 13-18,
14-20, 20x49 met analytisch remise.
39.22-17! 21-26 40.17x8 13x2
41.27-22! 18x27 42.32x21 16x27
43.28-23 19x28 44.34-30 25x34
45.39x10
en zwart gaf op.
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