PERSBERICHT
AANSTAANDE ZONDAG WK RAPPIDDAMMEN TE BEILEN
Damclub Hijken DTC organiseert op zondag 20 oktober in Beilen het WK rapiddammen. De beste
dammers ter wereld komen voor dit internationale toptoernooi naar sporthal ‘De Drenthehal’. Het
evenement wordt geopend om 10:00 uur, waarna de 90 deelnemers uit 13 verschillende landen
vrijwel onafgebroken 9 rondes afwerken. Naast de strijd om de (individuele) wereldtitel rapid in
twee categorieën (open en vrouwen) zal er tevens een landenklassement worden opgemaakt. De
sluiting met prijsuitreiking vindt aansluitend plaats om 19:00 uur. De partijen zullen live te volgen
zijn op internet, maar het toernooi is ook vrij toegankelijk voor publiek.
Blikvangers
Alexander Georgiev (RUS, 1975), kersvers winnaar van het afgelopen wereldkampioenschap dammen
met het klassieke speeltempo in Ivoorkust en Roel Boomstra (NLD, 1993), de wereldkampioen van
2018 en tevens speler voor Hijken DTC, zijn de grootste blikvangers van het toernooi. Zij zullen
volgend jaar een match om de wereldtitel 2020 spelen. In totaal zullen 21 internationaal
grootmeesters uit verschillende generaties ook een gooi doen naar de wereldtitel rapid: Alexander
Baliakin (NLD, 1961, huidig titelhouder), Alexander Shvartsman (RUS, 1967) en Guntis Valneris (LET,
1967) aan de ene kant en de jonge Nederlandse garde onder leiding van Jan Groenendijk (NLD, 1998)
en Martijn van IJzendoorn (NLD, 1997). Naast Roel Boomstra houden Wouter Sipma (NLD, 1993),
Auke Scholma (NLD, 1956), Aleksej Domtsjev (LIT, 1978) en Ivan Trofimov (RUS, 1985) namens Hijken
DTC de eer van de organiserende vereniging hoog.
Vrouwentoernooi
In het vrouwentoernooi is Matrena Nogovitsyna (RUS, 1991), wereldkampioene rapid 2015, 2016 en
2018 de te kloppen vrouw. Tamara Tansykkuzhina (RUS, 1978) en de voor damclub MTB Hoogeveen
uitkomende Natalia Sadowska (POL, 1991), die in 2020 duelleren voor de wereldtitel, zullen
belangrijke concurrenten zijn. Verder zijn grootmeesters uit Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland
kansrijk voor de titel. Vijf dames zullen Nederland vertegenwoordigen, met als hoogste ratinghouder
Laura Timmerman (NLD, 1993).
Damweek Hijken
Met het WK rapid wordt de ‘Damweek Hijken’
afgetrapt, dat bestaat verder bestaat uit het ‘Open
Herfsttoernooi’ van 21 t/m 25 oktober en het NK
rapid op zaterdag 26 oktober. Verder vindt er een
regionaal jeugdtoernooi plaats. Dit evenement wordt
georganiseerd in het kader van het Healthy Ageing
Network (HAN).

Voor meer informatie zie de toernooiwebsite https://damweekhijken.nl/
Contact: Wim Koopman (koopmanwh@gmail.com, 06-27060801) en Wouter Sipma
(woutersipma@gmail.com, 06-23530662).

