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DENKSPOR
World Cup

Enkele jaren geleden riep de
Werelddambond (FMJD) een
World Cup circuit in het leven.
Toernooien kunnen zich bij de
FMJD registreren als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Afhankelijk van het prijzengeld
kunnen toernooien 1, 3, 5 of 7
sterren verdienen. Een toernooi
met meer sterren is niet alleen
qua verdiensten aantrekkelijker
voor deelnemers. Ze kunnen er
ook meer World Cup punten
verdienen. Het streven is om elk
jaar vijf of zes toernooien te
selecteren. Deelnemers worden
aan het eind van het jaar beoordeeld op de vier beste resultaten,
waarna een ranglijst wordt opgemaakt. De winnaars worden door
de FMJD beloond, al is de aard
daarvan nogal onduidelijk.
Het eerste toernooi dat dit jaar
meetelde was Cannes Open (1
ster). De verrassende winnaar
werd Christian Niami uit Kame-

roen. Een voorname concurrent
was de Litouwse kampioen Eduard Boezjinski, die in het onderlinge duel op Afrikaanse wijze
werd geklopt.

diagram 1
Niami-Boezjinski
(Cannes Open, 25 februari 2016,
na 29.42-38)
Hoewel Boezjinski faam heeft als
componist van praktische combinaties stelde de witte katapult in
de linkerbenedenhoek zijn radar
niet in werking.
29…10-14?
Na 29…18-22 is de partij nog in
volle gang. Nu krijgt wit een
buitenkansje dat een Afrikaan
zelden laat schieten.
30.34-30! 35x24 31.27-21 16x27
32.38-32 27x29 33.28-23 19x28
34.37-31 26x37 35.41x3
En na 35…17-22 36.3-12 vond
zwart het welletjes.
Een groot aantal wereldtoppers

gaf de voorkeur aan het tweede
World Cup toernooi, het Roethof
Open in Paramaribo. Meer geld,
meer WC-punten. Na vijf ronden
leidde Alexander Schwarzman
met 9 punten, gevolgd door Valneris, Ndjofang, Sjaibakov, Anikejev, Trofimov en de sterk acterende Dominicaan Miguel Almanzar.
Zondag wordt de 9de en laatste
ronde gespeeld.

diagram 2
Schwarzman-J.M. Silva
(Roethof Open, 21 maart 2016, na
42…3-9)
Zwart staat klaar, om na bijvoorbeeld 43.48-42 21-26 44.42-37, met
18-22 de witte aanval af te breken.
De drievoudige wereldkampioen
neemt zijn beste kans.
43.25-20! 14x25 44.39-34!
Ondanks een schijf voorsprong is
de remise voor zwart moeilijk te
vinden. Zo brengt het tegenoffer
44…25-30 45.34x25 9-14 46.24-20!

zwart in grote verlegenheid. En
44…21-26 45.34-30 25x23 46.28x8
26x28 zal de Braziliaan amper
overwogen hebben. Toch was dat
de ontsnappingsroute. Na 47.8-2
volgt 28-32! 48.27x38 16-21 met
damvangst en remise, op 47.8-3
brengt 18-22! nog net redding.
In de partij won wit afgetekend
na 44…11-17? 45.34-30! 25x23
46.26x8 9-13 47.8x19 21-26
Ook na 47…17-22 48.19-14! Is zwart
kansloos: wit beschikt op 48…2126 over de finesse 14-10, 10-5,
5x26.
48.19-13! 26x28 49.13x33 17-21
50.27-22 21-26 51.48-42 6-11 52.4237 11-17 53.22x11 16x7
Zwart gaf terecht op. Een mogelijk vervolg is: 54.24-19 4-9 55.3328 7-11 56.28-22 11-16 57.22-18! 16-21
58.19-13! 9-14 59.13-8 21-27 60.8-3
W+.
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