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In Paramaribo en Amsterdam
Het World Cup toernooi in Paramaribo is gewonnen door Alexander Schwarzman. Na een vliegende start met vier overwinningen
zat de drievoudige wereldkampioen stevig in het zadel. Daarna
lukte het hem echter niet om zijn
voorsprong te vergroten.
Eerst beet hij zijn tanden stuk op
de taaie Dominicaan Miguel
Almanzar. Na grootmeesterremises met Ndjofang en Valneris
werd Schwarzman ook door vicewereldkampioene Natalia Sadowska op spectaculaire wijze
afgestopt. De Poolse won het
damesklassement.
Toen Schwarzman in de laatste
ronde tegen de Oekraïense grootmeester Anikejev op remise bleef
steken, restte hem een nerveus
wachten. Want Jean Marc Ndjofang bereikte tegen Almanzar een
gewonnen eindspel en ook over
het treffen tussen Valneris en
diens voormalige landgenote

Vitalia Doumesh zal de Rus zich
zorgen hebben gemaakt.
Pas nadat die partijen toch in
remise eindigden, kon Schwarzman verheugd zijn weerstandspunten gaan tellen.
Nummers 7 en 8 met 12 punten
werden de Hijken/DTC-spelers
Ivan Trofimov en Wouter Sipma.

diagram 1
Guntis Valneris-Guno Burleson
(Roethof Open 2016, na 27.40-34!)
De veelvoudige kampioen van
Suriname doorzag niet de kracht
van wits laatste zet. Toen hij de
meest logische zet
27…14-19?
liet volgen, verraste de wereldkampioen van 1994 hem met een
versluierde combinatie naar dam.
28.28-23!! 18x40 29.39-34 40x29
30.37-31 26x39 31.43x5
Na 31…12-18 32.5-41 11-17 33.41-47
zaaide de witte dam vanuit zijn
schuilhoek dood en verderf.

Het traditionele Paastoernooi in
Denksportcafé De Twee Klaveren
(sinds 1980), viel ten prooi aan de
Amsterdamse grootmeester Hein
Meijer. Hij scoorde 11 uit 7 en
bleef daarmee Jasper Lemmen en
Hans Jansen een punt voor. In de
sfeervolle kelder van De Twee
Klaveren wanen spelers en publiek zich in een negentiendeeeuwse uitspanning waarvan de
waard een wedstrijd om de zilveren tabaksdoos uitschreef.
Zelf was ik voor het eerst van de
partij, om te trainen voor het NK.
Als een slechte generale een
goede première voorspelt, kan er
in Enschede weinig misgaan.

diagram 2
Guido vd Berg-Hein Meijer
(Paastoernooi Amsterdam 2016,
na 42…20-24)
Het 28 deelnemers tellende veld
bestond voornamelijk uit doorgewinterde clubspelers waar de

grootmeesters het regelmatig te
kwaad mee hadden. Zwart staat
beter, maar nog niet gewonnen.
43.34-30 3-8 44.39-33 17-21
45.26x17 12x21 46.28-22 8-13
47.48-42(?)
Eenvoudiger is 47.30-25 om
47…23-29 met 35-30 te kunnen
beantwoorden.
47…23-29! 48.42-37 18-23 49.33-28
6-11!
Zwart lijkt het voor elkaar te
hebben. Na 50.30-25? 21-26! 51.2721 26x17 52.37-31 29-34 53.38-33
14-20 54.25x14 19x10 55.28x39
17x26 moest wit het inderdaad
opgeven. Een wonderlijke redding
was er nog door 50.37-31! 21-26
51.27-21! 26x37 (51…26x17 52.31-26
=) 52.32x41 23x43 53.21-17 en er
kan volgen 53…43-48 54.17x6
48x25 55.22-18! 13x22 56.6-1 met
remise.
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