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WK DAMMEN IN EMMEN

De geniale liefhebber
Alexander Georgiev
Van zondag 8 tot
en met woensdag
25 november is
Emmen het strijdtoneel van het WK
dammen. Deze
week introduceren
we enkele kanshebbers. Vandaag:
titelverdediger
Alexander Georgiev.
BERT DOLLEKAMP

Personalia
Alexander Georgiev (40) verruilde in
1995 zijn studie economie voor een
ongewis avontuur als profdammer.
In 2003 lost hij Alexeï Tsjizjov af als
wereldkampioen en sindsdien heeft
de magiër uit Sint Petersburg de
damwereld gedomineerd. Hij grossiert in Russische titels en afgelopen
zaterdag legde hij ten koste van JeanMarc Ndjofang beslag op zijn achtste
wereldtitel.
Speelstijl
Wat vooral opvalt aan Georgiev is
dat hij rust en spelplezier uitstraalt.
Hij lijkt zich totaal niet te bekomme-

Alexander Georgiev, de te kloppen man op het WK in Emmen.
ren om resultaat of prestige en zit
voor het oog lekker te dammen.
Maar die schijnbaar ontspannen benadering komt ook voort uit zijn
enorme stellingsbegrip, ideeënrijkdom en rekenkracht, gekoppeld aan
een kwart eeuw wedstrijdervaring
op het hoogste niveau.

Motivatie
De laatste tijd zit er toch wat sleet op
het spel van de wereldkampioen. Dat
lijkt echter vooral een kwestie van
tanende motivatie, gefrustreerd als
hij was door de voortdurend uitgestelde WK-match. Even zinspeelde
hij zelfs op een voortijdig einde van
zijn carrière. ,,Niet waarschijnlijk’’,
voegde hij er meteen aan toe. “Maar
eerder heb ik zulke ideeën niet gehad.”
Voorbereiding
De match met Ndjofang kwam er
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dus op het laatste moment toch. Natuurlijk was Georgiev er blij mee,
maar vanwege het loodzware programma besloot hij wijselijk tot een
sobere aanpak. Nadat Ndjofang de
eerste tiebreak opeiste, stelde de Rus
in de tweede set met wervelend spel
orde op zaken, om zijn voorsprong
niet meer af te staan.

Kansen
Door zijn titelprolongatie is Alexander Georgiev verzekerd van de volgende WK-match en kan hij in Emmen vrijuit spelen. Twee jaar geleden had hij aan enkele flonkerende
partijen genoeg voor de titel. Dat zal
nu met krachtige oppositie uit OostEuropa, Afrika en Nederland niet
voldoende zijn. Maar als hij scherp
blijft en vooral het plezier in zijn spel
hervindt, is Alexander Sergeyevich
Georgiev in Emmen opnieuw de te
kloppen man.

