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Wereld
dkampioen
en maakt dienst
diens
enst uit
Wereldkampioen
W
Na 10 van de 19 ronden (moment
van schrijven) genieten de WKspelers van een rustdag. Wereldkampioen Georgiev leidt het veld
met een score van +4, verrassend
gevolgd door de 17-jarige Jan
Groenendijk en pas daarna Roel
Boomstra, Alexei Tsjizjov, Wouter
Sipma en Artem Ivanov.
Volgers van het WK beginnen zich
ongerust te maken. Al enkele
jaren wordt Boomstra door trainer Rob Clerc en technisch directeur Johan Krajenbrink als toekomstig wereldkampioen naar
voren geschoven. De heren hebben zich ongetwijfeld verdiept in
sportpsychologie, maar of Boomstra erbij is gebaat om steeds als
favoriet te worden gepresenteerd?
Dammen is geen boksen. Daar is
het gebruikelijk om voor de partij
te roepen: ,,I am the greatest.’’
Boomstra doet dat niet, maar zijn
trainers wel.

Boomstra’s tegenstanders gaan
daarin geloven; ze doen het tegen
hem voorzichtig aan. Intussen
verzamelt Georgiev in alle rust
zijn puntjes. Natuurlijk blijf ik
duimen voor mijn briljante clubgenoot Boomstra. Laat ons een
paar luchtige fragmentjes uit de
eerste toernooihelft bekijken.

diagram 1
Freddy Loko-Ainoer Sjaibakov
(WK 2015, 3de ronde, na 40…9-14)
De nieuwkomer uit Congo trapte
met 41.38-32? in een verborgen
valstrik: 41…19-23!!
De slagkeuze doet het hem. Na
42.28x10 15x4 43.25x14 volgt 13-19
en 22-28.
42.28x30 14-19! 43.25x23 22-28
44.33x22 17x48
De dam is winnend, maar Loko
speelt verder.
45.31-27 11-17?
Na 45…15-20! met de dreiging

46…48-37 staat wit reddeloos
verloren. 46.30-24!
Om na 46…48-42 47.39-34 47x20
48.34-29 met een schijf minder
remise te maken.
46…8-12 47.26-21! 17x26 48.23-19
13-18 49.19-14 en wit haalde nog
een punt.

diagram 2
Jan Groenendijk-Ron Heusdens
(WK 2015, 5de ronde, na 27.48-42)
De bedoeling van wits laatste zet
drong niet tot de zwartspeler
door.
27…12-18?? 28.28-23! 19x39
29.30x10 15x4 30.49-43 39x37
31.41x23
en met een schijf meer won wit
gemakkelijk.
diagram 3
Frantz Forbin-Alexei Tsjizjov
(WK 2015, 6de ronde, na 58.28-22?)
Als Tsjizjov al zijn kansen in dit

toernooi had benut stond hij
bovenaan.
Hier greep hij mis met 58…9-13?
waarna wit remise maakte.
Winst was 58…7-11!, met als belangrijkste pointe: 59.32-27 24-29!
60.33x24 11-16
61.24-19 12-17 62.22x11 16x7 en
winst door drievoudige oppositie.
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