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Wereldkampioenschap vrouwen
In een rond toernooi met 16
deelnemers werd in de Russische
stad Jakoetsk het wereldkampioenschap voor vrouwen betwist.
Tussen de sterkste tien speelsters
is weinig krachtsverschil, de strijd
bleef dan ook spannend tot in de
laatste ronde.
Toen sloeg Tamara Tansykkoezjina uit Rusland haar slag. Met een
overwinning op de Oekraïense
Viktoria Motrichko schaarde de
vijfvoudige wereldkampioene
zich naast landgenote Aygul
Idrisova en de Witrussische Darja
Fedorovitsj aan kop.
Werd er in vroeger tijden een
herkamp georganiseerd om tot
het uitroepen van zo’n belangrijke titel te besluiten, sinds jaren
heeft de FMJD in haar wijsheid
besloten dat het sneller kan.
Het eerste criterium: welke van
de gelijk geëindigde speler heeft
de meeste winstpartijen geboekt

(en derhalve de minste nederlagen), was in het voordeel van
Tansykkoezjina. Zij mocht de
beker in ontvangst nemen.
p dezelfde wijze kaapte Alexander
Schwarzman in 2007 de wereldtitel weg voor de neus van Mark
Podolski. Het blijft in veler ogen
een sneue oplossing.
Maar goed, de regels waren vooraf duidelijk en iedereen heeft zich
geconformeerd: leve de nieuwe
wereldkampioen.
Onze Nederlandse troef Heike
Verheul verkeerde allesbehalve in
haar beste vorm en eindigde als
dertiende.
Titelverdediger Natalia Sadowska
uit Polen kwam een puntje te
kort en mag haar titel in een
match trachten te heroveren.
Enig zelfvertrouwen mag ze koesteren, want als enige bracht ze de
nieuwe kampioen een nederlaag
toe.

diagram 1
Tamara Tansykkoezjina-Natalia
Sadowska
WK 2019, 8ste ronde, na 41…13-19.
Met ruim voldoende bedenktijd
verslapte wits aandacht en volgde
42.37-32?
Aangewezen was 42.36-31 om 17-21
43.26x17 12x21 te storen met
44.31-26. Van zwart voordeel is
dan geen sprake. Nu komt wit in
een web terecht waaruit ontsnapping niet mogelijk is.
42…17-21! 43.26x17 12x21 44.36-31
8-12! 45.31-26
Ook na 45.34-30 21-26! heeft wit
geen verdediging.
45…12-17! 46.44-40 20-25!
47.29x20 15x24 48.28-22
Dit noodschot helpt niet meer,
maar 48.34-29 19-23 is eveneens
kansloos.
48…17x30 49.26x17 19-23 50.3227 23-29
en wit gaf op.

diagram 2
Viktoria Motrichko-Tamara
Tansykkoezjina
WK vrouwen 2019, laatste ronde,
na 33…15-20. Wit is in problemen.
34.48-43 6-11 35.38-33
Wil 35.43-39 16-21 36.27x29 19-23
niet toelaten.
35…11-17! 36.30-25
De computer geeft aan dat wit
remise kan maken met 36.33-29
12-18 37.28-22 17x28 38.30-24
19x48 en dan 35-30, 32x12, 27-21.
Geen mens die zo’n peperdure
doorbraak neemt.
36…17-21 37.25x14 9x20 38.35-30?
Hier moest 38.28-22 12-18 39.33-28
20-24 40.34-30 met kans op remise.
38…12-18! 39.43-39 20-24! 40.3025 24-29! 41.33x24 19x30
42.28x19 13x24 Wit geeft op.
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