Wouter Wolff strijdend ten onder
Twee grootmeesters van de buitencategorie waren Wouter Wolff te machtig
in het WK dammen. Na een prima remise met Alexeï Tsjizjov ging de jonge
Groninger in een duizelingwekkend eindspel onderuit tegen Alexander
Georgiev.
BERT DOLLEKAMP
TALLINN - Wat een vechtlust toont Wouter Wolff bij zijn debuut op het Wereldkampioenschap dammen. Wie
gedacht zou hebben dat hij na het onnodige verlies tegen de nieuwe koploper Guntis Valneris ineen zou
storten, had het mis. Negentien wereldtitels ervaring kreeg hij gisteren in de personen van Tsjizjov en
Georgiev voor zijn kiezen, maar de jonge Groninger vocht voor elke schijf.
Zijn concurrenten hebben grote bewondering voor de manier waarop Wolff zich staande houdt en van
onderschatting was bij Tsjizjov in de ochtendronde dan ook geen sprake. De Rus zette druk met zijn
vertrouwde krachtige tempospel, waarmee hij al tien wereldtitels heeft verzameld. Maar Wolff gaf geen
krimp, hield de noodzakelijke rek in zijn stand en schoof naar een volstrekt gelijkwaardige remise.
Terwijl in de avondronde de overige partijen na vaak harde strijd remise liepen, voerde Wouter Wolff een
heroïsch gevecht met de grote Alexander Georgiev. Na een voor zijn doen matig optreden achtte deze de
tijd rijp voor een laatste poging nog in de buurt van de kopgroep te komen. Er volgde een adembenemend
steekspel met wisselende kansen, dat resulteerde in een eindspel met beiden twee dammen maar twee
plusschuiven voor de Rus. Terwijl de seconden wegtikten duizelde het beide spelers van de varianten.
Uiteindelijk besliste de bloednerveuze Georgiev de partij met een dubbele boobytrap, waarbij beide witte
dammen in het doosje verdwenen.
Klassement gedaan voor Wouter Wolff, maar je zou bijna vergeten dat er een nieuwe wereldkampioen zit
aan te komen. De Let Valneris wordt gevolgd door nog zes kanshebbers, waaronder de laatste Nederlandse
hoop Alexander Baljakin. Wie wint is niet te zeggen. Wel zeker is dat er nog vreemde dingen gaan gebeuren
in dit knotsgekke WK.

UITSLAGEN
Tallinn –
WK Dammen - finale
Achtste ronde: Alexeï Tsjizjov (Rus) - Wouter Wolff 1-1, Alexander Georgiev (Rus) - Martijn van IJzendoorn 1-1, Yuriy
Anikeev (Oek) - Evgeni Vatutin (WRu) 2-0, Guntis Valneris (Let) - Joël Atse (Ivo) 1-1, Artem Ivanov (Oek) - Alexander
Baljakin1-1, Alexander Schwarzman (Rus) - Vadim Virny (Dui) 1-1.
Negende ronde: Virny – Ivanov 1-1, Atse – Tsjizjov 1-1, Baljakin – Valneris 1-1, Wolff – Georgiev 0-2, Van IJzendoorn –
Anikeev 1-1, Vatutin – Schwarzman 1-1.
Stand: 1. Valneris 9-11, 2. Anikeev, Baljakin, Schwarzman en Tsjizjov 9-10 (1w), 6. Georgiev en Atse 9-9 (1w) , 8. Wolff
9-8 (2w), 9. Van IJzendoorn 9-8 (1w), 10. Ivanov en Virny 9-8, 12. Vatutin 9-7.

