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Tsjizjov slaat een gaatje in Emmen
Roel Boomstra krijgt
eindelijk de geest
3

Door Bert Dollekamp
Emmen Alexei Tsjizjov leidt na
vier ronden de dans in het EK dammen. De 47-jarige oud-wereldkampioen bewijst dat zijn winst van vorige maand op de Olympiade in Lille geen toevalstreffer was. Volgens
beproefd recept werden al drie
dammers van formaat van het bord
gedrukt.
Na Wouter Sipma en Ron Heusdens bleek ook de Russische houwdegen Amrillaev niet bestand tegen de vlekkeloze techniek en constante druk van zijn landgenoot en
werd in een flinterdun standje afgeserveerd. Tsjizjov kan met zijn
plus drie score en een vracht weerstandspunten (de totaalscore van

zijn opponenten) gerieflijk achteroverleunen, tot het volgende
slachtoffer zich meldt.
Achter de ereburger van Izjvesk
is een geweldige strijd om de ereplaatsen ontbrand. Wie nu nog op
zijn gemiddelde staat is vrijwel gezien, zodat onder andere de grootmeesters Martin Dolfing en Alexander Baljakin het wel kunnen
schudden.
De laatste werd door Emmenaar
Jacob Okken op een frisse omsingeling en een frivool offer getrakteerd
en mocht met een punt niet eens
klagen. Wie weet sprong er een
vonkje positieve energie van Okken over naar plaatsgenoot Roel
Boomstra. De jonge grootmeester
kreeg tegen Wouter Sipma eindelijk de geest en boekte via een goed
geplaatste linkse directe zijn eerste

zege. Van de noorderlingen zitten
Auke Scholma en Michiel Kroesbergen met hun plusscore nog in
het goede spoor, evenals de voormalige noorderlingen Jos Stokkel
en Sven Winkel, die wereldkampioen Georgiev beteugelde.
Na de dubbele ronde van vandaag
zal het klassement eindelijk relief
krijgen en kan Emmen zich opmaken voor drie zinderende slotronden.
EK Dammen
4de ronde: Tsjizjov-Amrillaew 2-0, ValnerisThijssen 1-1, Sipma-Boomstra 0-2, WinkelGeorgiev 1-1. Scholma-Kirzner 1-1, StokkelAnikeev 1-1, Okken-Baljakin 1-1, ShliahovskyHeusdens 0-2, Bulatov-Gantwarg 1-1, ShaibakovMeurs 1-1, Berté-Dolfing 1-1, Tolchkau-Vipulis
0-2.
Stand: 1.Tsjizov 4-7, 2. Valneris, Thijssen, Meurs,
Bulatov, Gantwarg, Vipulis, Shaibakov en Heusdens 4-6, 10.o.a. Kudriavcev, Stokkel, Georgiev,
Getmanski, Amrillaew, Boomstra, Winkel,
Scholma, Kroesbergen 4-5.

