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Georgiev demarreert in boeiende damfinale
BERT DOLLEKAMP

YAMMOUSSOUKRO - Na een flitsende tussensprint heeft Alexander Georgiev zijn
tiende wereldtitel dammen in het vizier.
Toch is de eindzege van georgiev nog geen uitgemaakte zaak. Met de vechtersbazen Jan Groenendijk,
Guntis Valneris en Yiming Pan in zijn kielzog kan het in de slotfase van dit knotsgekke WK nog alle
kanten op.
,Ik heb nooit verwachtingen, dus kan ik ook nooit teleurgesteld zijn”, verklaarde Georgiev vier jaar geleden
in Emmen, toen hij enkele ronden voor het einde eveneens twee punten voorstond. De liefhebber pursang geniet vooral van het spel en zijn enorme talent doet meestal de rest. Hoewel de spanning van dit
meeslepende WK hem niet lijkt te deren, speelt Georgiev beslist niet foutloos. Of zou hij na twee zeges op
rij de spectaculaire remisedam tegen Jitse Slump voor de Bühne hebben genomen?
Vandaag zal Jan Groenendijk de geniale Rus ongetwijfeld stevig aan de tand voelen, getuige diens
moedige maar vergeefse klopjacht op de klasbakken Tsjizjov en Schwarzman.
Inmiddels heeft ook Guntis Valneris met een prachtige offerande tegen de Mongoliër Serenbyamba het
virtuele podium beklommen. Maar zeker van een plak is niemand, want de 15- jarige Yiming Pan is voor
de duvel niet bang. De sterk oprukkende Martijn van IJzendoorn nam het ventje gisteren in een akelige
verwurging, maar Pan verblikte of verbloosde niet en handhaafde koeltjes zijn ongeslagen status.
Met de rijzende ster uit de nieuwe damgrootmacht China zijn ze Afrika nog niet klaar.

De pas 15-jarige Yiming Pan is de rijzende ster uit de nieuwe damgrootmacht China
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16e ronde: Souare (Mal) - Silva (Bra) 1-1, Semianiuk (Rus) - Burleson (Sur) 0-2, Van IJzendoorn - Pan (Chi) 1-1,
Germogenov (Rus) - Atse (Ivo) 0-2, Trofimov (Rus) - Sanogo (Ivo) 2-0, Georgiev (Rus) - Slump 1-1, Schwarzman
(Rus) - Groenendijk 1-1, Tsjizjov (Rus) - Nga (Kam) 2-0, Valneris (Let) - Tserenbyamba (Mon) 2-0, Aka (Ivo) - Samb
(Sen) 1-1.
Stand: 1. Georgiev 16-24 2. Groenendijk en Valneris 16-22, 4 Pan 16-21, 5. Van IJzendoorn en Schwarzman (Rus)
16-19, 7. Atse, Souare, Slump en Tsjizjov 16-17 11. Nga en Silva 16-16, 13. Trofimov 16-15, 14. Germonolov en
Samb 16-13, 16. Semianiuk 16-12, 17. Tserenbyamba en Burleson 16-11, 19. Aka 16-10, 20. Sanogo 16-8.

