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WK in Ivoorkust, wie wordt de opvolger van Roel Boomstra?
Aanstaande zondag start in Yamoussoukro (Ivoorkust) de 60e edititie van het
Wereldkampioenschap. Twintig spelers hebben zich vanuit diverse toernooien/ranglijsten
geplaatst. Wereldkampioen Roel Boomstra heeft al een flinke poos geleden aangegeven zijn titel
vanwege studie niet te verdedigen. Dit betekent dat we op 3 oktober een nieuwe wereldkampioen
gaan begroeten. Vanuit Nederland staan drie kroonprinsen te trappelen om de damtroon over te
nemen: Martijn van IJzendoorn (22), Jan Groenendijk (21) en Jitse Slump (20). Zij zullen
ongetwijfeld de meeste concurrentie krijgen van de geroutineerde Russische trojka Alexander
Georgiev (44), Alexander Shvartsman (51) en Alexey Chizhov (54) samen goed voor enorm veel
wereldtitels. En ook oud-wereldkampioen Guntis Valneris (52) uit Letland is nog steeds een
gevaarlijke outsider.
Het lijkt dus een strijd tussen jong en oud te worden. Daarbij is het ook interessant of de nog
jongere spelers Yiming Pan (China, 15 - Aziatisch kampioen) en Michael Semianiuk (Wit Rusland,
19 – Europees kampioen) zich in de strijd kunnen mengen.
Afrikaans Kampioen Ncho Joel Atse (36) zal uiteraard zijn uiterste best doen om in zijn thuisland
de titel te veroveren. En ook NDiaga Samb (Senegal, 53) mogen we niet uitvlakken, gezien zijn
uitstekende prestaties in de Nederlandse zomertoernooien.
De al jaren meedraaiende Allan Igor Silva (Brazilië, 27) is vanuit het Amerikaanse continent een
favoriet, evenals de pan-Amerikaans kampioen Guno Burleson (Suriname, 51).

Arbiter bij het toernooi is de Nederlander Frank Teer, die ook de knoppen van DraughtsArbiter gaat
bedienen. Onduidelijk is of de partijen via elektronische borden worden uitgezonden of dat
webmaster Zamble Bi Zamble eventueel semi-live via Toernooibase vanuit Ivoorkust de partijen
gaat laten zien. En mogelijk worden ze pas later – want internetverbindingen in Afrika zijn niet echt
stabiel – via DraughtsArbiter gepubliceerd.
Spannend is ook of er kort voor het toernooi nog spelers afzeggen. Nederlands Kampioen
Alexander Baliakin staat als eerste op de reservelijst…
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Foto: het HP Resort in Yamoussoukro is de speellocatie van het WK.
Fotograaf: toernooisite.

Piet Bouma, 11 september 2019
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