De geest is uit de fles bij WK dammen

BERT DOLLEKAMP
TALLINN - Het zal deels liggen aan het moordende speelrooster, de emotionele achtbaan van de voorronde
en de erbarmelijke faciliteiten in het Paul Keres Chess House in Tallinn. Maar in sportief opzicht is het toch
vooral aan Wouter Wolff te danken dat de geest uit de fles is in het WK dammen.
In elke partij van de 18-jarige Groninger student is er wat te beleven. De teleurstelling van de gemiste kans
tegen de Ivoriaan Atse maakte gisteren plaats voor de euforie van een voor de poorten van de hel
weggesleepte remise. Met zijn favoriete fijnzinnige positiespel bracht Alexander Baljakin zijn jonge
tegenstander in grote problemen. In arren moede offerde Wolff een schijf en vluchtte in een akelig eindspel.
Toen Baljakin de sleutel naar de winst niet kon vinden was de debutant er als de kippen bij om een vooral in
psychologisch opzicht cruciaal punt veilig te stellen.
De concurrentie heeft eindelijk begrepen, dat wachten op fouten van een ander geen zoden aan de dijk zet.
Het geplaagde Team KNDB veerde op na de eerste winst van Martijn van IJzendoorn, die vanuit een
riskante opsluiting mastodont Vadim Virny zo uit zijn evenwicht bracht, dat deze in totale paniek in een
beginnerstrucje trapte en meteen kon opgeven.
Ook het duel der giganten tussen Alexander Georgiev en Alexei Tsjizjov, samen goed voor 19 wereldtitels,
werd allesbehalve een salonremise. Georgiev verzuimde tijdig aan de noodrem te trekken en werd toen door
de topfitte Tsjizjov genadeloos aan het spit geregen. Zodat de beste dammer van de laatste decennia het
klassement vanuit een nieuw perspectief mag bekijken: hij staat pardoes onderaan.

UITSLAGEN
Tallinn –
WK Dammen - finale
Derde ronde: Wouter Wolff - Joël Atse (Ivo) 1-1, Martijn van IJzendoorn - Alexander Baljakin 1-1, Evgeni
Vatutin (WRu) - Vadim Virny (Dui) 1-1, Yurij Anikeev (Oek) - Artem Ivanov (Oek) 1-1, Alexander Georgiev
(Rus) - Guntis Valneris (Let) 1-1, Alexeï Tsjizjov (Rus) - Alexander Schwarzman (Rus) 1-1.
Vierde ronde: Schwarzman - Atse 1-1, Baljakin - Wolff 1-1, Virny - Van IJzendoorn 0-2, Valneris - Anikeev 11, Ivanov - Vatutin 1-1, Tsjizjov - Georgiev 2-0.
Stand: 1. Atse, Schwarzman en Tsjizjov 4-5, 4. Wolff 3-3 (1w), 5. Valneris, Anikeev, Ivanov, Baljakin,
Vatutin 4-4, 10. Van IJzendoorn 4-3 (1w), 11. Virny en Georgiev 4-3.

