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regiosport BETUWE

Baljakin komt met rustig spel op
WK niet los van middenmoot
Het WK dammen in Emmen blijft voor Alexander Baljakin een strijdtoneel waarop hij maar
niet los komt. De speler van DV Huissen zag ook in het weekend zijn winstpogingen
schipbreuk leiden en blijft na weer drie remises met een score van plus-1 (17 punten uit 16
partijen) in de grauwe middenmoot staan. De met veel succesvolle toernooien gelouterde
Baljakin speelt dit WK niet doortastend. Zijn tegenspelers blijven op de been: de partijen van
de Arnhemmer zijn te weinig op winst gericht. Zijn duel zaterdagochtend tegen de Ivoriaan
Ncho Joël Atse stond na de opening bol van de spanning. Uiteindelijk volgde een
oppervlakkige remise. Van de uitkomst van zijn volgende partij, tegen hekkensluiter Frantz
Forbin, zal Baljakin zich meer hebben voorgesteld. De 'damtoerist' uit Guadeloupe (op eigen
kosten deelnemer aan dit WK) verweerde zich kranig
tegen de druk. Forbin nam een dure afwikkeling met
doorbraak naar de damlijn, waarmee de winstkansen voor
Baljakin op slag verdwenen. Gisteren kwam Baljakin
tegen de Franse kampioen Arnaud Cordier met een
afwijking in de opening, maar ook dat bleek niet de
opmaat naar winst.
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Baljakin komt met rustig spel op
WK niet los van middenmoot
Het WK dammen in Emmen blijft voor Alexander Baljakin een strijdtoneel waarop hij maar
niet los komt. De speler van DV Huissen zag ook in het weekend zijn winstpogingen
schipbreuk leiden en blijft na weer drie remises (tegen de Ivoriaan Ncho Joël Atse,
hekkensluiter Frantz Forbin en de Franse kampioen Arnaud Cordier) met een score van plus-1
(17 punten uit 16 partijen) in de grauwe middenmoot staan. De met veel succesvolle
toernooien gelouterde Baljakin speelt dit WK niet doortastend. Zijn tegenspelers blijven op de
been: de partijen van de Arnhemmer zijn te weinig op winst gericht.

