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Op de bres voor half open klassiek
De verschillen waren klein in de
top van de World Cup-finale in de
Russische stad Oefa. Op voorhand
werd verwacht dat de topspelers
die het best zouden scoren tegen
Manlai Ravjir en Allen Silva hoog
zouden eindigen. Alexei Tsjizjov
liet zien dat het ook anders kon.
Hij won slechts tegen Ravjir, maar
won al zijn sneldambarrages:
voldoende voor de eindzege.
Jan Groenendijk, die na zijn verloren WK-match in een dipje belandde, deed het anders. Hij won
van Ravjir en verder als enige van
Amrillajev en dat leidde tot een
fraaie tweede plek. Die zege op de
oerdegelijke Rus kwam op bijzondere wijze tot stand.

Jan Groenendijk-Murod Amrillajev
World Cup 2017, laatste ronde.
1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.35-

30 20-25
De zwartspeler houdt het liefst
iedere spanning buiten de deur,
maar Groenendijk doet hem een
aanbod dat hij niet kan weigeren.
4.40-35 15-20 5.45-40 20-24 6.5045 21-26 7.31-27 7-12
8.37-31 26x37 9.41x32 10-15
10.46-41 11-17 11.41-37 1-7
12.33-29 24x33 13.38x29 17-21
14.43-38 14-20 15.49-43 9-14
16.39-33 3-9 17.47-41 5-10
diagram 1
De zwartspeler acht zijn stelling
dermate solide, dat hij niet eens
naar een combinatie heeft gekeken. De schrik moet groot zijn
geweest na wits volgende zet.
18.29-23! 19x50 19.43-39! 50x31
20.37x17 12x21 21.30-24 20x29
22.34x1
Toch hoefde zwart nog niet te
wanhopen, maar gezien het ver-

volg blijkt hij te zeer aangeslagen.
22…21-26 23.40-34 6-11 24.41-37
13-19 25.1-7 9-13?
Zwart moet de witte dam afnemen met 25…8-12 26.7x18 9-13
27.18x20 15x24 al is wit dan nog
steeds in het voordeel.
26.34-30! 25x34 27.7x40 16-21
28.40-44!
En omdat wit na 28…11-16 29.37-31
laat volgen, gaf zwart het op.
Guntis Valneris werd derde na
een degelijk toernooi. In de voorlaatste ronde mocht ook hij een
openingscombinatie uitvoeren.

diagram 2
Guntis Valneris-Allen Silva
Na 20…20-24?
Slechts 21.28-22! was nodig om
zwart tot overgave te bewegen.
Silva zag dat hij na 21…17x28
22.32x23 18x29 23.37-32 26x28
24.39-33 kansloos zou zijn.

Alexander Georgiev verzuimde
tegen Roel Boomstra een fraaie
kans om hoger te eindigen dan de
vierde plek.

diagram 3
Boomstra-Georgiev
Na 41…22-27!.
De afgetreden wereldkampioen
streefde in bijna iedere partij half
open klassiek spel na. Alleen
Boomstra nam de uitdaging aan.
Dat werd hem bijna fataal. Na
42.34-29(?) 27-31 liep de partij
remise.
Georgiev kon prachtig winnen
met: 42…12-18! 43.29x20 15x24
44.45-40 18-22! 45.40-34 10-15!
46.34-29 15-20!! 47.28-23 19x39
48.30x10 39-44 49.25x12 17x8
50.26x28 44-50 51.32x21 50x4.
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