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Boomstra prijst zijn opvolger Georgiev
BERT DOLLEKAMP
YAMOUSSOUKRO De Rus Alexander Georgiev heeft soeverein beslag gelegd op zijn tiende
wereldtitel, voor het Chinese wonderkind Yiming Pan en de Let Guntis Valneris. Jan Groenendijk
viel ondanks zijn sterke optreden net buiten de prijzen.
In het loodzware rondtoernooi legden de spelers een weldadige strijdlust aan de dag. Liefst 43 procent
van de partijen eindigde in een beslissing en alleen de top vier bleef ongeslagen. De enige constante
factor in dit geweld was de uiterlijk onbewogen Georgiev. De Rus wist soms vanuit het niets de
spanningen te creëren die hij nodig had om het verschil te maken.
Scheidend wereldkampioen Roel Boomstra, die momenteel zijn studie natuurkunde voorrang geeft,
volgde het toernooi uiteraard wel op het internet en is vol lof over zijn opvolger. ,,Georgiev was in topvorm
en was met afstand de beste. Hij hield ook in complexe standen volledige controle en heeft weer diverse
juweeltjes geproduceerd.”
Ook Boomstra toont zich verrast door de doorbraak van de pas 15- jarige Yiming Pan. ,,Hij timmerde al
enige tijd aan de weg, maar dat hij zo jong al zo constant presteert is wel bijzonder. Hij kwam wel een
paar keer goed weg, maar bleef tot het einde bij de les. Ik benieuwd hoe hij zich verder gaat ontwikkelen.”
Jan Groenendijk werd volgens Boomstra met diens vierde plek tekort gedaan.,,Jan heeft geweldig
gespeeld en maakte tegen alle favorieten het spel. Hij had alleen de pech dat hij de Russen op het eind
kreeg en die verzwakken echt niet, wat voor veel mindere spelers wel geldt.”
Boomstra weet nog niet of hij gebruik maakt van het recht om eind volgend jaar de revanchematch tegen
Georgiev te spelen. Aan zijn studie zal het niet liggen, want Boomstra ligt op schema en hoopt in juli zijn
masterbul te kunnen ophalen. Puur voor de sportieve uitdaging zou hij het graag tegen Georgiev
opnemen, maar zo simpel is de afweging niet. ,,Komende periode zet ik de voors en tegens op een rijtje
en hoop de knoop over niet al te lange tijd door te hakken.”

Alexander Georgiev schoof soeverein naar zijn tiende wereldtitel.
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Eindstand: 1. Georgiev 19-28 2. Pan 19-27 (+), 3. Valneris 19-27, 4 .Groenendijk 19-25, 5. Van IJzendoorn 19-23
(+), 6. Schwarzman 19-23, 7. Tsjizjov 19-22, 8. Atse 19-21 (+), 9. Slump 19-21, 10. Souare 19-19, 11. Silva 19-18 (+),
12. Nga 19-18, 13. Trofimov 19-17, 14. Germonolov 19-16 (+), 15. Semianiuk 19-16, 16. Samb 19-14, 17.
Tserenbyamba 19-12 (+), 18. Burleson 19-12, 19. Aka 19-11, 20. Sanogo 19-10.

