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Open toernooien
De tijd van open toernooien is
aangebroken. Het aanbod groeit,
zodat spelers kieskeurig kunnen
zijn. De topspelers kiezen wellicht
de toernooien waar World Cuppunten te verdienen zijn of waar
het prijzengeld hoger is. De oprechte amateur zoekt het eerder in
prettige randvoorwaarden.
Thailand Open trok dit jaar weinig
topspelers. Beste Nederlanders
waren Jan Schippers uit Westerhaar (6de met 11 punten uit 8
partijen) en oud-Groninger Harry
Kolk (8ste met 10 punten).
Meervoudig winnaar Macodou
NDiaye (12 punten), moest de titel
laten aan de hier onbekende Rus
Sergey Belosjeev (13 punten).
Belosjeev damt voornamelijk op
de 64 velden, een discipline waarin hij enkele wereldtitels behaalde.
Vorig jaar sloeg hij ook in het
gewone damkampioenschap van
Rusland een goed figuur.

In het volgende dunne standje
staat Jan Schippers na een foutje
plotseling verloren.

diagram 1
Jan Schippers-Sergey Belosjeev
Thailand Open 2018, na 47…12-17.
Wit mag niet 48.31-27? spelen
wegens 17-22 en doet
48.31-26? met de bedoeling om
later met 42 naar 27 te lopen. Na
48…20-25! blijkt het standje meer
gif te bevatten dan voorzien. Zo
laat zwart op 49.42-37 24-30! volgen. Dan dreigt 30-35, terwijl zwart
op 50.40-35 plakt met 17-22 en na
50.39-33 wint door 51…19-24.
Ook het eindspel na 50.26-21 17x26
51.40-35 26-31 52.35x13 31x42
53.28x19 42-47 54.19-14 47-41 is
voor wit verloren.
Redding is er ook niet na 49.39-33
24-30! 50.40-35 30x39
51.33x24 6-11 52.42-37 (of 52.42-38
3-9! 54.44-39 9-14

55.39-34 14-20 56.38-33 20-24 en
zwart wint) 52…3-8! 53.37-31 8-12
54.31-27 11-16! en zowel op 27-22 als
na een zet met schijf 44 wint
19-24.
49.40-35 6-11! 50.39-33
Nu volgt een combinatie, maar er
is niet beter. Na 50.42-38 en bijvoorbeeld 50…3-8 51.39-33 11-16
loopt wit hopeloos vast. Na 50.4237 24-29! is 32-27 geen redding.
50…23-29! 51.34x14 3-9 52.14x3
11-16 53.3x21 16x47
Wit geeft op.
Dit weekeinde vindt het traditionele toernooi van Salou zijn ontknoping. Hier zijn wel een stuk of
tien grootmeesters van de partij.
Na vier ronden ging het vijftal
Georgiev, Valneris, Gantwarg,
Schwarzman en Kees Thijssen aan
de leiding! Een mooi plaatje. Verheugend is dat Kees Thijssen – vijf
Nederlandse titels staan achter

zijn naam – na een tijd in de luwte
weer actief wordt. Het slot van
zijn partij tegen een degelijke
Drent moeten de eindspelliefhebbers ‘even’ naspelen op Toernooibase. Genoeg voor een hele krant!

diagram 2
Bé Eggens-Kees Thijssen
Salou 2018, na 49…6-11
50.28-22 1-7! 51.22x13 19x8 52.2722 7-12! 53.42-37 24-29
54.37-31(?) Hier blijkt de computerremise 54.35-30! 34x25 55.45-40!
de laatste reddingsboei.
54…11-16 55.22-18 16x36 56.18x7
8-12 57.7x18 36-41
58.18-12 41-47 59.35-30 34x25
60.12-7 29-33 61.7-2 33-38
62.45-40 39-43 63.49-44 43-48
64.2-16 en zonder 64...48-34 af te
wachten gaf wit het op.
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