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De rots van Riga
Terugkijkend op het damjaar 2019
springen twee namen eruit. Roel
Boomstra, de trots van Groningen,
wordt op 13 januari voor de tweede
maal wereldkampioen door Alexander Schwarzman in een tweekamp te
onttronen. De laatste minuten van
de match bij RTV Drenthe in Assen
hebben velen nog helder voor de
geest.
En Alexander Georgiev. Op 3 oktober
verovert de Russische geweldenaar
zijn tiende (!) wereldtitel door het
WK-toernooi in Ivoorkust te winnen
met een punt voorsprong op de
Chinese sensatie Yiming Pan en
Guntis Valneris. Er wordt reikhalzend
uitgekeken naar de match GeorgievBoomstra om de wereldtitel in 2020.
Daarvoor zullen organisatoren en
sponsors toch in de rij staan.
Grote kampioenen krijgen veel publiciteit, maar kunnen alleen schitteren
als de concurrentie sterk is. De derde
plaats van Guntis Valneris (52) op de

ratinglijsten, achter Georgiev en
Boomstra, verdient evenzeer aandacht. De wereldkampioen van 1994
was dit jaar in glanzende vorm en
bleef 25 jaar na dato slechts een haar
verwijderd van een tweede wereldtitel.
Guintis Valneris is een voorbeeldig
sportman. Om zijn inkomen op peil
te houden moet hij veel World Cuptoernooien spelen. Het laatste in
Israël werd gewonnen.
Verder werkt hij als trainer in China.
Daardoor moest hij in twee wedstrijden van zijn club verstek laten gaan,
wat Huissen vooral in de verloren
wedstrijd tegen Hijken enorm speet.
Wel won de Rots van Riga een memorabele partij tegen Gouda. Daar
trof hij Erno Prosman, Nederlands
kampioen in 1996 en de man die in
2012 liefst dertig partijen simultaan
blind speelde.
Het duel leek na onderhoudende
strijd in remise te eindigen tot het

volgende moment aanbrak.

diagram
Guntis Valneris-Erno Prosman
Huissen-Gouda 2019, na 43.38-33
Zwart is in tijdnood en moet kiezen
hoe hij 44.34-29 tegengaat.
Na 43...18-23 44.27-22 12-17? (wel houdbaar is 44...11-16 of 9-14) wint wit door
45.33-29! enz..
Ook 43...9-14 44.34-29 14-20 45.28-22
11-16 46.22x13 19x8 47.29-23 oogt
dreigend. Zo bekeken is
43...9-13(??)
geen onlogische zet. Met 44.34-29
24-30 45.35x24 19x30 46.29-24 30x19
47.33-29 11-16 48.28-23 19x28 49.32x23
16-21! 50.27x16 18-22 = heeft zwart
misschien rekening gehouden. Maar
niet met het offer
44.35-30!! 24x35 45.33-29!
In iets andere stand verzuimde de
Belg Ronald Schalley in het WK 2001
zo van Rob Clerc te winnen.
45...26-31?

Zwart stort in. Met 45...11-16! 46.28-23
19x28 47.32x23 12-17! 48.23x21 26x17
49.29-23 17-21 50.27-22 21-26 kon hij
nog remise maken, al is dat na 51.2318 of 51.22-17 geen abc’tje.
46.27x36! 11-16 47.36-31! 16-21
En zwart gaf op zonder wits volgende
zet af te wachten, 31-26 of 31-27. Van
belang is nog dat 47...12-17 48.28-23! in
drievoudige oppositie eindigt.
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