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Georgiev weer naast Groenendijk in WK
De rustdag in Yamoussoukro bij het Wereldkampioenschap schijnt een aantal spelers wat slecht
te zijn bekomen. Vandaag in de dertiende ronde (ja, het is een vrijdag) ging Ivan Trofimov (Rus.) al
vroeg in de fout tegen Yming Pan. Op onverklaarbare wijze blunderde hij, en liet al na negen zetten
een één om twee toe. De jonge Chinees heeft waarschijnlijk onverstoorbaar het cadeautje
aangenomen, waarna hij na 23 zetten de partij ook nog met een damcombinatie bekroonde.
Het toernooi duurt lang en bij spelers kan de spanningsboog – vooral na een teleurstellend verloop
- dan wel eens volledig doorbroken worden. Als we iets in de historie teruggaan, overkwam dit Jan
Groenendijk ook in de tiende partij van zijn WK-match in 2016 tegen Roel Boomstra, toen hij
pardoes een schijf aan zijn tegenstander gaf.
Diezelfde Jan Groenendijk maakte vandaag misschien ook wel een misser in zijn partij tegen
NDiaga Samb. Hij liet (onbewust?) een Afrikaanse dam toe, die de Senegalees uiteraard op het
bord toverde. Gelukkig bevatte het afspel genoeg compensatie. Toen beiden twee dammen op het
bord hadden gebracht, werd er tot remise besloten.
Alexander Georgiev (Rus.) had inmiddels Guno Burleson (Sur.) positioneel volledig overklast,
hetgeen schijfwinst (30e zet) en later partijwinst opleverde.
Ook Kpangni Jacques Aka (Ivo.) liep al snel tegen schijfverlies aan in zijn duel met Martijn van
IJzendoorn. De Nederlander speelde dit gedecideerd naar winst. Verrassend is de opmars van de
titelloze(!) Kassim Souare uit Mali in het klassement. Vandaag won hij van Europees kampioen
Michael Semianiuk (W.Rus.), die zijn optreden in dit WK vast ook anders had voorgesteld. De
Malinees deelt nu de vijfde plaats met Alexander Shvartsman (Rus.) en Ncho Joël Atse (Ivo.), die
in hun onderling duel remise overeenkwamen.
Otgonbileg Tserenbyamba (Mon.) boekte de vijfde beslissing van de dag (en zijn eerste
overwinning) tegen Landry Nga (Kam). De overige drie partijen eindigden in remise, waaronder de
belangrijke partij Jitse Slump – Guntis Valneris (Let.).

Georgiev en Groenendijk leiden nu met 19 uit 13, gevolgd door Valneris en Pan met 18 uit 13.
Morgen de veertiende ronde (aanvang 15.30 uur Nederlandse tijd) met de belangrijke duels
Valneris – Groenendijk, Georgiev – Atse en Germogenov (Rus.) – Pan.
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Foto: Kassim Souare (links) bij aanvang van zijn partij tegen Michael Semianiuk.
Fotograaf: facebook Zamble Bi Zamble-Fijd.

Piet Bouma, 27 september 2019
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