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Georgiev lijkt
onkwetsbaar
alverwege het WK-toernooi is er niemand, die een
andere winnaar dan Alexander
Georgiev voorspelt. Overigens
spelen Roel Boomstra en Alexander Baljakin ook een heel goed
toernooi. Om de achterstand van
twee punten en een plusje op
Georgiev weg te werken zal er
echter een wonder moeten gebeuren.
Wie de winstpartijen van
Georgiev tegen het licht houdt,
verwondert zich over de fouten
die zijn tegenstanders in tijdnood maken. Een kleine parade:
Diagram 1
Mogiljanski-Georgiev
(WK 2011, 3e ronde, na 45…1822)
De Amerikaanse veteraan heeft
net voldoende tijd om te zien,
dat op 46.37-31 de combinatie
23-28, 22-28, 24-29, 19x37 kan
volgen. Maar niet om te berekenen, dat wit dan met 38-32, 3024 en vervolgens 35-30 en 40-35
remise maakt. Zo volgde
46.21-16?? 12-17!
Dreigt met 14-20. Na de stuiptrekking
47.16-11 17x6 48.37-31 6-11 gaf
wit het op.
Wat je aan zo’n kort fragment
niet kunt aflezen is de voortdurende druk waaraan wit de hele
partij blootstond.
Diagram 2
Georgiev-Tsjizjov
(WK 2011, 4e ronde, na 45…1822)
We zien het slot van een fantastisch gevecht, dat in een gelijk-
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waardige remise lijkt te eindigen. Maar Georgiev ruikt een
laatste kans:
46.44-39 35x44 47.39x50 1924(?) 48.29x20 15x24 49.32-28!
22-27?
Zwart lijkt enig overwicht te
hebben, dus kijkt geen moment
naar de moeizame redding
49…12-17 50.28-23 22-27 51.2319 24-29 52.33x35 13x24.
50.37-32! 24-29 51.33x35 27-31
52.38-33!!
Wit heeft een zet verder vooruit
gekeken dan zijn tegenstander.
De dubbele dreiging 32-27 ofwel
35-30,33-29 dwingt zwart tot
een derde offer. Het eindspel na
52…25-30 53.35x24 31-36 54.2420 36-41 55.20-15 41-47 56.33-29
47x24 57.15-10 24-35 58.10-4 1319 59.4-15 19-23 60.28x19 35x2
is analytisch door zwart remise
te houden. Dat Tsjizjov daar niet
in slaagt, bewijst wel hoe moeilijk het is. Na
61.15-33 2-35 62.33-11 35-2
63.11-44 2-35 64.44-33 35-2
65.45-40 2-35 66.50-44 35-30
67.33-11 30-2 68.11-6 2-19 69.3227 19-23?
Zwart loopt in een val. Hij moest
heel geduldig wachten tot 12 en
32 contact maken.

70.27-22! *r en zonder 70…23x45
71.22-17! 12x21 72.6-1! af te
wachten, gaf zwart het op.
Na de achtste ronde, waarin
Georgiev een gewonnen eindspel tegen Erdenebileg remise
liet lopen, kreeg de concurrentie
weer hoop. Die was van korte
duur, want in de negende ronde
bouwde Georgiev zijn plusscore
verder uit tegen de Braziliaan
Silva.
Nog even gloorde er hoop bij de
achtervolgers, toen een oude
krijger de koploper verraste.
Diagram 3
Gantwarg-Georgiev
(WK 2011, 10e ronde, na 26…812)
Ook op zijn 62ste blijft Gantwarg zijn agressieve stijl trouw.
Met
27.47-42!
verhindert hij 13-18 (33-28 en
37-31). Voor Georgiev blijft er
weinig keus.
27…19-24 28.50-45!
De remiseruil 38-32, 48-42 gunt
wit geen blik waardig en het offer 35-30, 29-23 bewaart wit nog
even voor het geval zwart 28…1116 speelt.
28…12-17?
De eerste zware fout waar Geor-

giev in dit toernooi op te betrappen valt.
29.37-32! 17-21 30.36-31! 26x28
31.29-23! 28x19 32.33-29 24x33
33.39x6 27-31
Het is duidelijk, dat alle kansen
na deze doorbraak aan wit zijn.
34.34-30 13-18 35.44-39 20-24
36.39-33 31-36 37.42-37 3-8!?
Een ander gaat voor overleving,
Georgiev gaat op zoek naar eigen
kansen.
38.38-32 8-12 39.33-28?
Frappant, nu volgt een combinatie die sprekend lijkt op de eerdere van wit; een versluierde 1om-3.
39…21-27!
40.32x21
12-17
41.21x23 24-29 42.23x34 19-24
43.30x19 14x41 44.34-29 9-14
45.29-24?
Wit is zo van de kook, dat hij nog
verliest. Na 45.48-42 41-47
46.29-23 47x1 47.40-34 1x40
48.45x34 houdt wit remise.
45…41-47 46.25-20 14x25 47.2419 10-14 48.19x10 15x4 49.40-34
47-38 50.6-1 36-41
De tijdnood is voorbij, de partij
ook. Tegen twee zwarte dammen heeft wit geen verweer. Na
51.1-6 41-46 52.6-50 4-10 53.50-6
10-14 gaf wit op.

