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Naar China voor rapid en blitz
Voor het jaarlijkse denksportfestival van IMSA, de International
Mind Sports Association, reisde
de wereldtop weer af naar China.
Te midden van schakers, bridgers,
go- en xiang qi-spelers streden
achttien mannen en achttien
dammende vrouwen hun eigen
toernooi. Bijzonder is niet alleen
dat er slechts rapid (30 minuten
per speler plus 20 seconden per
zet) en blitz (5 minuten plus 3
seconden per zet) wordt gespeeld,
ook de prijzenpot van 150.000
euro is hoger dan dammers gewend zijn.
In het rapidtoernooi over zeven
ronden Zwitsers won Alexei
Tsjizjov met 8 punten op weerstand, voor Atse, Anikejev, Valneris, Yiming Pan, Semianiuk en
Ndjofang, die eveneens 8 punten
scoorden. Vooral de prestatie van
de 15-jarige Chinees Pan, leerling
van Tsjizjov, springt in het oog.

Nederlands kampioen Baljakin
eindigde na zeven remises op de
8ste plaats. Voor Jan Groenendijk
moet de jetlag een woordje hebben meegesproken. Hij verloor de
eerste twee partijen tegen Atse en
Burleson en finishte in de staart.
Bij de vrouwen won verrassend
de Chinese Ya Sai, voor een contingent Oost-Europese vrouwen.
De Nederlandse Vitalia Doumesh
werd 6de en Heike Verheul 15de.
In het blitztoernooi over 17 ronden kon Groenendijk laten zien
uit welk hout hij gesneden is en
won met 23 punten, voor
Schwarzman met hetzelfde puntenaantal. De Afrikanen Atse,
Mbongo en Ndjofang toonden
zich met 22 punten behendig in
deze discipline evenals Georgiev
en Baljakin. Bij de vrouwen won
oud-wereldkampioene Tamara
Tansikkoezjina.
Het is spannend om een dergelijk

toernooi live te volgen via internet. Door het hoge speeltempo
zijn de technische hoogstandjes
minder dik gezaaid.

diagram
Ivan Trofimov-Alexei Tsjizjov
IMSA Masters rapid 2019, na
45...6-11
Door zijn randschijven staat wit
een tikkeltje ongemakkelijk.
Tijdsdruk duwt de speler van
Hijken/DTC over de rand.
46.42-38(?) 15-20 47.39-33 20-24
48.33-28
Wit is in zwaar weer verzeild en
48.38-32? ging niet wegens 23-29,
13-18, 16x49.
48...23x32 49.38x27 11-17 50.4338 13-18 51.38-33 18-23
Wit heeft zich op tempo laten
vangen en moet offeren.
52.26-21 17x26 53.27-22 24-30
54.34-29?
Het is de witspeler niet kwalijk te

nemen dat hij de enige remise
54.22-17! 30x28 55.17-12 niet ziet.
Door de opmars naar veld 3 wordt
altijd schijf 25 vrijgespeeld, die
voor redding zorgt.
54... 23x34 55.22-18 30-35 56.18-12
35-40?
Ook Tsjizjov speelt het niet helemaal correct, 56.34-40!. Wit kan
nu met 57.33-29 of 58.33-29 gevolgd door de opmars naar 3,
remise maken.
57.12-8 40-44 58.8-2? 44-49!
59.2-30 34-40 60.33-28 40-45
61.28-23 49-35 62.30-48 45-50
63.48-37 50-45 64.23-18 45x1
65.37x10 1-29 66.10-37 35-24
Wit geeft op, want zwart gaat
29-45 spelen, waarna de witte
dam moet pendelen tussen 46 en
5 en zwart op z’n gemak aan een
vangstelling kan werken.
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