21 november 2015

regiosport BETUWE

Dozijn remises Baljakin
EMMEN Voor Alexander Baljakin betekende de puntendeling van gisteren met tienvoudig
oud-wereldkampioen Aleksej Tsjizjov uit Rusland alweer de twaalfde op het WK in Emmen.
Die onbesliste uitslag ontstond na 41 zetten in een gelijkwaardige stelling met aan beide
kanten van het bord zeven schijven.
Baljakin lijkt in deze mondiale titelstrijd met een rol achter de absolute top genoegen te
moeten nemen. Zijn verwachting vooraf was om bij zijn tiende deelname aan het
wereldkampioenschap bij de eerste tien te eindigen. Die doelstelling ligt binnen bereik. De
topper van DV Huissen staat na dertien ronden en met nog zes partijen voor de boeg, op de
gedeelde achtste plaats. Hij krijgt nog enkele tegenstanders uit de lagere regionen en kan zijn
klassering handhaven of zelfs nog verbeteren. Het WK dammen duurt tot en met woensdag.
Vandaag speelt Baljakin een dubbele ronde, tegen de Ivoriaan Ncho Joel Atse en de Fransman
Frantz Forbin.
21 november 2015

regiosport ARNHEM

Dozijn vol voor Baljakin
Voor dammer Alexander Baljakin betekende de remise van gisteren met tienvoudig oudwereldkampioen Aleksej Tsjizjov uit Rusland de twaalfde op het WK in Emmen. Die
onbesliste uitslag ontstond na 41 zetten in een gelijkwaardige stelling met aan beide kanten
van het bord zeven schijven. Baljakin lijkt in deze mondiale titelstrijd met een rol achter de
absolute top genoegen te moeten nemen. Na dertien ronden staat de Arnhemmer gedeeld
achtste. In de zes resterende partijen krijgt hij nog wel enkele tegenstanders uit de lagere
regionen.

21 november 2015

sport ALGEMEEN

Jan Groenendijk blijft aan kop
Jan Groenendijk heeft zijn gedeelde koppositie op het WK dammen in Emmen weten te
behouden. De zeventienjarige Nederlander speelde remise tegen Erdenebileg Dul uit
Mongolië, terwijl de Russische medekoploper Alexander Georgiev de punten deelde met Roel
Boomstra. Beide dammers hebben 17 punten na 13 van de 19 speelrondes. Boomstra blijft
gedeeld derde, met één punt achterstand op de koplopers. Dat geldt eveneens voor de
Oekraïner Artem Ivanov, die gelijkspeelde tegen de Braziliaan Allan Silva. Ncho Joel Atse uit
Ivoorkust kwam ook op 16 punten dankzij een overwinning op Ron Heusdens.

