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Wie van de drie?
Nederlandse fans houden de
adem in. Na de dubbele ronde
van woensdag nam Jan Groenendijk de leiding in het wereldkampioenschap in Ivoorkust. De
stand aan kop na twaalf ronden
luidde: 1. Groenendijk 18 punten,
2/3. Georgiev en Valneris 17, 4.
Yiming Pan 16, 5/6. Schwarzman
en Atse 14.
Kan Groenendijk in de laatste
week – het toernooi eindigt donderdag – zijn koppositie vasthouden? Of schuiven Georgiev en
Valneris langszij of zelfs voorbij?
Zeker is dat alle drie een uitstekende vorm etaleren. Zeker is ook
dat Groenendijk nog de zwaarste
tegenstanders heeft af te werken;
Georgiev mag aantreden tegen de
onderste drie van de ranglijst,
van wie Groenendijk reeds heeft
gewonnen. En ook Valneris heeft
een lichter resterend programma
dan de Nederlandse hoop.

Toen Groenendijk als 17-jarige
bijna het WK-toernooi van 2015
won, werd geschamperd dat de
tegenstanders hem onderschatten. Nu is dat niet meer het geval.
De speler van Wageningen toont
zich bijzonder slagvaardig.

dus moet zwart wel 63….31-37
spelen.
Dan volgt echter het zeldzame
opsluitmotief 64.3-26! 37x46
65.26-37! 32x41 66.39-34 met
winst. Zwart liet het zich niet
bewijzen en gaf op.

diagram 1
Jan Groenendijk-Allan Silva
WK 2019, 4de ronde, na 59.18-13
Na een prachtige partij, waarin de
Braziliaan prima tegenspel bood,
heeft wit een gunstig eindspel
bereikt. Met 59...29-34 60.13-8
34-40 61.8-3 21-27 62.3x20 40-44
kan zwart remise maken. Hij
denkt een eenvoudiger weg naar
remise te zien.
59...21-27? 60.13-8 29-33 61.28x39
27-32
en wordt nu schitterend gefopt
met
62.25-20!! 14x25 63.8-3!
Wit dreigt nu te winnen met 3-26,

diagram 2
Joel Atse-Groenendijk
WK 2019, 7de ronde, na 26...9-14
De favoriet van het organiserende
land verspeelde hier zijn kansen
op een toppositie door
27.29-24 19x30 28.35x24?
Groenendijk is meteen op zijn
post en combineert naar dam.
28…13-19! 29.24x2 22-27 30.31x13
12-18 31.13x22 11-16 32.2x11 6x50
en zwart zou afgetekend winnen.
Frappant is dat Georgiev in dezelfde ronde een vergelijkbare
combinatie nam.

diagram 3
Nicolai Germogenov-Georgiev
WK 2019, 7de ronde, na 29.48-43
29...13-18! 30.22x2 24-30 31.35x13
25-30 32.28x19 12-18
33.13x22 11-16 34.2x11 6x50.
Het verschil is dat Georgiev een
schijf meer in de dam heeft moeten steken. Hij bleef, na gemiste
kansen, op remise steken.
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