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Internationaal Nieuws
Het wordt tijd om langs de internationale damvelden te gaan. In Thailand is van 19 t/m 21 april het
tweede Nationale Kampioenschap gespeeld. Winnaar werd titelverdediger Panithi Seksonwiriya
met 10 uit 6. Marut Banchuen scoorde ook 10 punten, maar had mindere weerstand. Dumrong
Yuebangsai werd derde met 9 uit 6. Nattapon Yodchomyan was de beste van een drietal spelers
met 8 uit 6. Deze vier spelers – als we goed zijn geïnformeerd – worden namens Thailand ook
geplaatst in het Thailand Open dat van 31 mei t/m 8 juni in Jomtien gespeeld gaat worden.
In Mongolië werd Erdenebileg Dul dinsdag kampioen met een score van 19 uit 11. Munkhijn
Baatarsukh werd tweede, net voor Manlai Ravjir die beiden 18 uit 11 op de borden brachten. Bij de
vrouwen was Kherlenmurun Ganbaa winnares (16 uit 11). Khuslen Enkhbold (15 uit 11) en
Munkhjin Baatarkhuu (14 uit 11) veroverden zilver en brons.

Het Kampioenschap van China verscheen plotseling op Draughtsarbiter. Dit is gespeeld van 29
april t/m 2 mei. Helaas zijn de resultaten van de slotronde/negende ronde nog niet ingevoerd,
zodat de exacte ontknoping niet bekend is. Na acht ronden waren er bij de mannen vier koplopers
met 12 uit 8: Wei Zhou, Zhenyu Li, Yiming Pan en Shaomake Chen . Bij de vrouwen stevent You
Zhang (15 uit 8) op de titel af, gevolgd door Ya Sai (13 uit 8) en Alatenghua (12 uit 8). Alexey
Chizhov heeft aangekondigd zo spoedig mogelijk een aantal interessante partijen vanuit dit
kampioenschap in Toernooibase te plaatsen.

In Polen is afgelopen zondag het Nationale Kampioenschap gestart. Zoals de laatste jaren
gebruikelijk scoren de Poolse dames hoge ogen. Bartosz Gronowski is samen met
wereldkampioene Natalia Sadowska koploper met 14 uit 9. Daarachter volgen Arleta Flisikowska
en Filip Kuczewski met 10 uit 9. Of het vrouwengeweld nu echt internationaal gaat doorbreken valt
te betwijfelen. Op de Poolse toernooisite is een grafiek met gemiddelde (Poolse) rating van de
kampioenschappen te vinden, vanaf 2000. En daaruit blijkt dat het spelniveau van dik gemiddeld
2400 gedaald is tot onder de 2300. Conclusie is dat de Poolse mannen in speelsterkte teruglopen,
hetgeen onderstreept wordt door het feit dat geen enkele Poolse man zich sinds 2005 meer
geplaatst heeft voor een Wereldkampioenschap (als we het verschrikkelijke open toernooi van
2017 even buiten beschouwing laten). Morgen zijn de twee laatste ronden gepland.

Het Kampioenschap van Letland is woensdag begonnen. Na zes ronden leidt Raimonds Vipulis
met 9 uit 5, gevolgd door Gunars Gribuska en Elena Cesnokova met 8 uit 6. Oud-wereldkampioene

1/3

Koninklijke Nederlandse Dambond
https://www.kndb.nl

Zoja Golubeva staat met 5 uit 6 in de achterhoede geklasseerd. Golubeva heeft zich
teruggetrokken voor het Wereldkampioenschap Vrouwen in Yakutsk (11 t/m 23 juni). Redenen
hiervoor zijn niet bekend. De Russin Aygul Idrisova heeft via de reservelijst nu een plaats in dit
round-robin toernooi met 16 deelnemers gekregen. Heike Verheul is de enige Nederlandse
deelneemster.
Het Letse Kampioenschap wordt met een afwijkend speeltempo (1 uur en 30 sec per zet)
gespeeld. Ook in China speelde men sneller (1 uur en 15 sec. per zet). Mogelijk een nieuwe trend
om de titelstrijd in nog minder speeldagen af te wikkelen. Maandag is de laatste ronde van dit
kampioenschap gepland.

De internationale damkalender (voor zover bekend) in mei bevat twee toptoernooien:
Van 13 t/m 18 mei vindt in Henshui het zogenaamde IMSA World Masters Championship plaats.
Nederlandse deelname van Jan Groenendijk en Alexander Baliakin en bij de vrouwen Heike
Verheul en Vitalia Doumesh. Het betreft hier helaas (wel met fikse geldprijzen gedoteerd!) alleen
rapid- en blitztoernooien.
In Ivoorkust wordt van 23 mei t/m 29 mei een World Cup toernooi Abidjan Open gespeeld. Hier
deelname van Jan Groenendijk en Martijn van IJzendoorn ter voorbereiding op het
wereldkampioenschap dat in het najaar in Ivoorkust gespeeld gaat worden.
Jammer genoeg conflicteert dit dan weer met het eerste prestigieuze zomertoernooi: Salou Open,
dat van 26 mei t/m 3 juni in Spanje wordt gespeeld en met 134 deelnemers op de lijst al aardig
volloopt.
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Foto: Overzicht van de barokke, nauwe speelzaal in Polen.
Fotograaf: toernooisite.
Piet Bouma, 3 mei 2019
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