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Op het laatste nippertje
Voordat de wereld tot stilstand
kwam speelde een select groepje
topdammers op het laatste nippertje een World Cup toernooi in
Antalya in Turkije. Glorieuze
winnaar werd Martijn van IJzendoorn met 13 punten na 9 ronden, voor Jan Groenendijk, Guntis
Valneris en Alexander Getmanski
met 12 punten. Murodullo Amrillajev werd 5de met 11 punten,
terwijl Wouter Sipma met 10
punten vier sterke vrouwen op
weerstand voorbleef.
Niet alle deelnemers en organisators keerden probleemloos huiswaarts. Zo mocht de Poolse bestuurder Jacek Pawlicki zijn land
niet meer binnen. Hij moest voor
twee weken een hotel zoeken in
Berlijn en maakte zich via Facebook zorgen over minder draagkrachtige landgenoten.
Flitsen van het toernooi in Turkije krijgt u in de vorm van opgaven. Dammen is een sport waar-

van je ook in je eentje kunt genieten, vooral via boeken, kranten
en internet. Er zijn tal van platforms waarop je op ieder moment kunt spelen met tegenstanders op de hele wereld. Niets
nieuws: na de uitvinding van de
telegraaf werd lang geleden een
partij gespeeld tussen dammers
uit Australië en Nieuw-Zeeland.

diagram 1
Ivan Trofimov-Van IJzendoorn
Turkije Open 2020, 2de ronde, na
37…17-22
De aanval van de man uit St.
Petersburg is keurig, als hij met
38.34-30 even wacht alvorens
naar veld 31 te spelen.
Hoe won zwart na 38.37-31? met
een verrassende combinatie?
diagram 2
Van IJzendoorn-Valneris
Turkije, 4de ronde, na 44…9-13
De laatste zet van de oud-wereld-

kampioen uit Letland wekte bij
wit geen argwaan. Zwart wilde
natuurlijk 20-14 uit de weg gaan.
Maar na 45.20-15?? liet Valneris
zien dat 44…9-13! ook een dreiging in het leven riep. Hoe combineerde zwart winnend naar dam?

diagram 3
Groenendijk-Valneris
Turkije, 6de ronde, na 45.31-27
De werelddambond heeft de
bedenktijd weer anders geregeld.
De eerste 45 zetten moeten binnen 1,5 uur worden voltooid, voor
de rest van de partij heeft elke
speler een half uur plus 30 seconden per zet. Een goed compromis.
De ouderwetse tijdnoodfase is
dus terug, zie ook de blunder van
Van IJzendoorn tegen Valneris.
Valneris verdedigde tegen Groenendijk zijn koppositie door
krampachtig op remise te spelen.
Na 45…13-18! was hem dat gelukt,
maar terwijl de seconden wegtik-
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ten speelde hij 45…12-17??. Hoe
won wit toen op puntige wijze?
De oplossingen zijn ook te vinden
op de site Toernooibase.

diagram 4
Sergei Perepelkin, 2019
Een compositie ter oplossing.
Wit begint en wint. Als u alles
goed doet, resteert alleen een
witte schijf op veld 48!
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