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Een open toernooi is nooit een
zuivere krachtmeting, want alle
spelers werken een uiteenlopend
programma af. Toch mag de hoed
worden afgenomen voor de overwinning in Salou van de 16-jarige
Jan Groenendijk uit Wageningen
en voor de vijfde plaats van de
15-jarige Wouter Wolff uit Groningen.
Beide spelers scoorden net als
Roel Boomstra (2de), Alexander
Georgiev (3de) en Gavril Kolesov
(4de) 13 punten uit 9 partijen.
Voor de eindrangschikking wordt
gekeken naar de gemiddelde
rating van de tegenstanders. Die
regel zorgde ervoor dat Boomstra
in de laatste ronde werd ingehaald door Groenendijk. Boomstra remiseerde met Wolff (rating
2144), terwijl Groenendijk zijn
tegenstanderrating door een
remise met Alexander Schwarzman (rating 2436) gigantisch
verbeterde.

Belangrijker dan dit gecijfer is de
vaststelling dat beide jeugdspelers in het ijzersterke veld fier
overeind bleven; de eerste twintig spelers zijn qua kracht vergelijkbaar met het WK dat in november in Emmen plaatsgrijpt.
Groenendijk won in de eerste
vijf ronden tegen iets mindere
spelers driemaal, won daarna
van topgrootmeester Vadim
Virny en remiseerde met Sipma,
Boomstra en Schwarzman.
Wouter Wolff, kersvers juniorenkampioen van Nederland,
dwong bewondering af met
sensationele overwinningen op
Presman en Gantwarg. Ook
Hijken-speler Wouter Sipma
speelde bovenin mee en werd
zesde, voor Valneris, Meijer en
Heusdens.
diagram 1
Jan Groenendijk-Vadim Virny
(Salou 2015, 7de ronde,
na 39.31-27)

In een klassieke partij is wit door
zijn grote tegenstander in moeilijkheden gebracht. Slechts weinig klassieke 10 tegen 10 middenspelen zijn echter analytisch
gewonnen.
39…21-26 40.27-22!
Zo behoudt wit op inventieve
wijze speelvrijheid, al zou zelfs
40.48-42 12-18 41.42-37 8-12 42.3934 10-15 43.34-30 12-17 44.27-22!
18x27 45.32x12 23x41 46.36x47
13-18 47.12x23 19x39 48.30x10
15x4 49.38-33 39x28 50.35-30 tot
een remise-eindspel leiden, zoals
bleek in een partij Sidibé-N’Diaye
in 1992.
40…10-15
Zwart kan de voorpost niet winnen. Na 40…12-18 41.22-17 16-21
42.17-11 21-27 43.32x21 moet hij de
meerslag nemen.
41.48-43! 12-18 42.22-17 16-21?
diagram 2
Wit mag nu uiteraard niet weglopen met 17-11 wegens 21-27. Virny

rekent uitsluitend op 43.17-12
8x17 (of 18x7) 44.36-31 enzovoort
met enig voordeel voor zwart.
Met een zeldzame meerslagfinesse wordt de zwartspeler dodelijk
verrast. Deze wordt in geen enkel
leerboek vermeld, en is volgens
mijn database slechts eenmaal
uitgevoerd: in 1990 in de partij
Piet Scheeres-Fred Ivens (onderlinge competitie RDG Den Haag).
43.33-29!! 24x11 44.32-28 23x32
45.38x7
Met speels gemak brengt wit na
deze doorbraak het eindspel over
de streep.
45…8-12 46.7-2 18-22 47.39-34
12-17 48.2-16 13-18 49.16-7 26-31
50.7x29 31-37
51.34-30 22-27 52.29-45 19-24
53.30x10 15x4 54.45-29 17-22
55.29-38
Zwart geeft op.
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