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DENKS

Tsjizjov wint opnieuw
‘‘Ik merk vaak dat ik dingen eerder zie aankomen dan mijn tegenstander’’, vertrouwde 10voudig wereldkampioen Alexei
Tsjizjov (52) mij eens toe. Het is
slechts een onderdeeltje van de
vele talenten die de wonderdammer uit Izjevsk bezit. Hij rekent
snel en diep, kan zich uren achtereen volledig concentreren en
is behalve een superstrateeg ook
tactisch bijzonder creatief.
Tsjizjovs laatste wereldtitel dateert van 2005, maar het is helder
dat hij ook bij de komende titelstrijd in Tallinn hoge ogen kan
gooien. In maart won hij de
World Cup-finale in Oefa (Rusland), in juni troefde hij in Mongolië alle sterke Oost-Europese
grootmeesters af. Onlangs kwam
hij in het Polish Open opnieuw
bovendrijven in een vijver vol
toppers. Alleen Georgiev wist net
als Tsjizjov 13 uit 9 te scoren,

maar werd op weerstandspunten
geklopt. Roel Boomstra en Jan
Groenendijk bleven een punt
achter in productiviteit.

diagram 1
Tsjizjov-Jevgeni Goerkov
Polish Open 2017, 2de ronde, na
43…8-13.
Nadat Tsjizjov in de eerste ronde
een jonge Pool had overspeeld,
kreeg hij een veel taaiere landgenoot te bestrijden. Wits voordeel
is onvoldoende, maar engelengeduld wordt soms beloond.
44.34-30 25x34 45.39x30 23-29?
Onoplettend van zwart. Hij moet
eerst 11-17 spelen en dan pas 23-29.
46.28-22! 18-23(?)
Zwart mocht niet 46…21-26 spelen
wegens 47.27-21, maar het offer
46…11-17! 47.22x11 16x7 48.27x16
18-22 biedt nog veel verweer.
47.37-31! 21-26 48.22-18! 26x28
49.18x9

en zwart gaf op, hij is kansloos na
49…28-33 50.9-4 33x42 51.27-21.
Na een start met 4 uit 2 gaat in
een open toernooi het werk pas
beginnen.

diagram 2
Jan Groenendijk-Tsjizjov
Polish Open 2017, 3de ronde, na
34…6-11.
Groenendijk speelde voluit op
winst. Hij kan combineren met
38-32, 26-21, 37-32, 29-23, 34x5,
maar dat levert na 11-16 en 22-27
niet meer dan remise op. Ook de
actie 35.37-32 11-16 36.32x21 16x27
37.48-42 19-23 38.29-24! 23-28
39.26-21! 17x48 40.38-32! 48x19
41.32x5 is onvoldoende voor de
winst. Met zijn volgende zet wil
wit ijzer met handen breken.
35.35-30? 10-15!
Zwart is meteen op zijn post.
Remise is nu al ver te zoeken.
36.40-35 19-24! 37.29x20 15x24!

38.30x19 13x24 39.37-32 11-16
40.32x21 16x27 41.38-33 18-23!
42.34-29 23x34 43.33-28 22x33
44.31x11 12-17! 45.11x22 33-39!
Oppervlakkig bezien lijkt wit dit
eindspel te kunnen houden.
Tsjizjov toont overtuigend het
tegendeel aan.
46.22-17 39-44 47.17-11 44-49!
48.11-6 8-12! 49.45-40 34x45
50.6-1 24-30! 51.35x24 49-40
52.1x18 40x7 53.24-19 45-50
Wit geeft op.
In de hierop volgende partijen
kwam Tsjizjov niet tot winst. In
de laatste ronde viel Ron Heusdens wel ten prooi aan Tsjizjovs
arendsoog. Voor wereldkampioen
Roel Boomstra was er de genoegdoening dat hij het aansluitende
EK Rapid won, mede dankzij een
mooie zege op … Tsjizjov!
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