maandag 16 november 2015

Sport ALGEMEEN

Groenendijk moet in de
achtervolging
DAMMEN
Jan Groenendijk is de leiding kwijt op het WK dammen in Emmen. De 17-jarige dammer uit
Wageningen verloor zaterdag in de achtste ronde van landgenoot Roel Boomstra, waardoor de
Rus Alexander Georgiev hem voorbij kon. De titelverdediger behield gisteren zijn
voorsprong. Hij kwam remise overeen met Jean Marc Ndjofang. Drie Nederlanders volgen op
één punt. Groenendijk en Wouter Sipma moesten na 45 zetten genoegen nemen met een
puntendeling. Boomstra probeerde vergeefs Freddy Loko eronder te krijgen. Na de 56e zet
van de Congolees berustte hij in remise.

maandag 16 november 2015

regiosport ARNHEM

Baljakin kan geen hoofdrol spelen
EMMEN
Het wil niet vlotten met Alexander Baljakin op het wereldkampioenschap dammen in Emmen.
De grootmeester uit Arnhem slaagt er niet in het spel te maken en wacht na negen ronden nog
steeds op zijn eerste overwinning.
De troef van DV Huissen bezet, met nog tien partijen in dit rondtoernooi voor de boeg, met
negen punten uit negen de gedeelde tiende plaats. De achterstand op de nieuwe koploper,
titelverdediger Alexander Georgiev uit Rusland, is drie punten.
Baljakin mist zijn vertrouwde toernooivorm en weet geen duurzaam voordelige stelling te
ontwikkelen. In de meeste partijen tekent hij de vrede vrij vlot na het voltooien van de
verplichte veertig zetten.
In de zevende ronde trof Baljakin de Afrikaanse kampioen Freddy Loko uit Congo. De
Afrikaan speelde snel, was kennelijk op een punt uit en slaagde in die opzet. Zaterdagmiddag
had Baljakin in de achtste ronde tegen NDiaga Samb uit Senegal lichte problemen. In gevaar
kwam hij niet. De Arnhemmer bereikte met enkele sterke zetten een combinatieve
afwikkeling naar remise.
Gisteren in de negende ronde pakte ook Leopold Kouogueu uit Kameroen een punt tegen
Baljakin.
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regiosport BETUWE

Alexander Baljakin groeit uit tot
remisekoning van WK dammen
DAMMEN
Het wil niet vlotten met Alexander Baljakin op het WK dammen in Emmen. De grootmeester
van DV Huissen slaagt er niet in het spel te maken en wacht na negen ronden nog steeds op
zijn eerste zege. Hij bezet, met nog tien partijen in dit rondtoernooi voor de boeg, met negen
uit negen de gedeelde tiende plaats. De achterstand op de nieuwe koploper, titelverdediger
Alexander Georgiev uit Rusland, is drie punten.
Baljakin mist zijn vertrouwde toernooivorm en weet geen duurzaam voordelige stelling te
ontwikkelen. Bovendien neemt hij in vrijwel elk treffen genoegen met een deling van de
punten. In de meeste partijen tekent hij de vrede vrij vlot na het voltooien van de verplichte
veertig zetten. Er staan dan wederzijds nog zes of soms meer schijven op het bord.
Zaterdagochtend, in de zevende ronde, trof Baljakin de Afrikaanse kampioen Freddy Loko uit
Congo. Die speelde snel, was kennelijk op een punt uit en slaagde in die opzet.
Zaterdagmiddag had Baljakin, in de achtste ronde, tegen NDiaga Samb uit Senegal lichte
problemen. In gevaar kwam hij niet. Met enkele sterke zetten en een combinatieve
afwikkeling bereikte hij remise. Dat was ook het resultaat van gisteren in ronde negen tegen
Leopold Kouogueu uit Kameroen.

