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Een
kanshebber
in beeld
n het wereldkampioenschap
dat vandaag begint in Emmeloord verdedigt Alexander
Schwarzman de titel. Zijn grootste rivaal in de laatste tien jaar is
landgenoot Alexander Georgiev.
Als er werd gewed, zou hij bij de
bookmakers licht favoriet zijn.
Georgiev onderstreepte dat nog
maar eens in het afgelopen kampioenschap van Rusland.
Voor dolle risico’s deinsde de
man uit St. Petersburg in het
Russisch kampioenschap niet
terug. Alleen de hele groten komen daar mee weg.
Georgiev-Sjaibakov
(Russisch Kamp. 2011, 1e ronde)
1.31-27 19-23 2.33-28 17-21
3.28x19 14x23 4.39-33 21-26
5.44-39 10-14 6.34-30 14-19 7.5044
Misschien geïnspireerd door enkele aansprekende successen
van Schwarzman in het halfopen klassiek, beproeft ook
Georgiev zijn geluk. De komende zetten zijn nogal ongebruikelijk. Wil hij zijn kruit droog houden voor het WK?
7…20-25 8.33-28 25x34 9.39x30
15-20 10.30-25 9-14 11.35-30 1117 12.38-33 5-10 13.40-35 17-22
14.28x17 12x21
Nu schijf 28 is verdwenen, keert
Georgiev terug naar een omsingelingsstrategie, al lijken de omstandigheden verre van ideaal.
Het gezegde: ‘wie niet waagt,
wie niet wint’ kent geen betere
pleitbezorger.

I

Diagram 1

Diagram 2

15.42-38 10-15 16.44-39 20-24 door 15-20, of eerst 17-22 en na
34-29 15-20. Wit krijgt dan grote
17.49-44 23-29
Ainoer Sjaibakov is met Goel- problemen.
jaev het grootste talent in Rus- 26…3-9? 27.34-30! 2-8 28.30x19
land. Later in het toernooi zou 14x23
hij Tsjizjov op de rand van de af- Zwart mag niet naar 24 slaan,
grond brengen, maar net als in zoals hij op de vorige zet niet 13deze partij mist hij op beslissen- 19 mocht spelen, wegens het
de momenten de vastheid van damzetje 32-28, 37-32.
29.39-34! 13-19?
leeftijdgenoot Roel Boomstra.
Zwart wordt het slachtoffer van
18.44-40 7-12 19.39-34(!)
Wit verschaft zich wijselijk wat een combinatie, maar stond ook
ruimte. Na 19.33-28? 18-23 is de positioneel al bedenkelijk. Het
zwarte Ghestem-opstelling ide- vinden van een sluitende winst
na 29…9-14 30.34-29 23x34
aal.
19…4-10
20.34x23
19x39 31.40x29 15-20! blijkt het lastigst.
21.43x34 1-7 22.30x19 13x24!
Alles gericht op het vasthouden 30.32-28! 23x32
Op 30…21x32 gaat wit meteen
van wits linker vleugel.
23.48-43 8-13 24.43-39 12-17 naar dam door 31.28-22!.
31.37x28! 21x23 32.47-42! 26x48
25.38-33 7-11 26.36-31
33.33-29! 48x30 34.35x2! 23x34
Diagram 1
Wel bijna noodgedwongen pot 35.40x29
wit de stand dicht. Bij 26.34-30 De dam is een investering van
17-22 wil hij zich niet neerleg- twee schijven ruimschoots
gen en 26.47-42? wordt door de waard.
combinatie 26-31, 24-30, 13-19 35…17-22 36.2-35 22-28 37.45onmogelijk gemaakt. Zwart 40 11-17 38.29-24 9-14 39.40-34
weet deze ongebruikelijke stel- 28-33 40.41-37
ling niet te doorgronden en zal Zwart geeft op.
binnen enkele zetten onderuit In de tiende ronde, Georgiev
gaan. Het sterkste is om net als ging met een plus drie score aan
wit de linker flank vol te bouwen de leiding, werd het toch nog

spannend. De koploper ging
weer eens in zijn geliefde rechter
vleugelopsluiting staan, maar
houwdegen Getmanski strafte
dat genadeloos af.
Schijnbaar onaangedaan won
Georgiev vervolgens van Amrillojev en Fedin. Tegen de laatste
leek hij weer feilloos aan te voelen wat de tegenstander in tijdnood gaat doen. Menig remisestand heeft hij zo nog in winst
weten om te zetten.
Diagram 2
Alexander
Georgiev-Sergei
Alexander
Georgiev-Sergei
Fedin
(Russisch Kamp. 2011, 12e ronde,
na 42…6-11)
Mijn
computerprogramma
vindt 43.27-22 de sterkste zet.
Georgiev gaat zijn eigen weg.
43.47-42
Verhindert 43…24-29? 44.34x23
30-34 45.39x30 25x34 door
46.44-39 en 47.42-38.
43…12-18 44.26-21 8-12 45.33-29
24x33 46.39x28 30x39 47.44x33
11-17?
In praktische zin de beslissende
fout, al is ook een verdediging
als 47…25-30 48.33-29 35-40
49.28-22 30-34 50.22x13 34x23
51.13-8 11-16! 52.8x17 3-8! niet
gemakkelijk te vinden.
48.33-29! 17x26 49.28-22! 2631?
Geen mens taxeert 49…25-30
50.22x13 35-40 51.13-8 40-45
52.8x17 30-35 op remise. Het is
wel zo.
50.22x13 31x22 51.13-8 35-40
52.8x28 25-30 53.42-38 3-8
54.29-23 30-34 55.38-33 8-13
56.23-18 13x22 57.28x17 40-45
58.17-11 34-40 59.11-6
Zwart geeft het op.

