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Alexander Georgiev rukt op
Roel Boomstra mist
vorm en energie
3

Door Bert Dollekamp
Emmen Alexander Georgiev rukt
op. De wereldkampioen werd gisteren eindelijk beloond voor de enorme risico’s, die hij keer op keer in
zijn spel legt. Nadat een schitterende pas de deux met romanticus Michiel Kroesbergen nog in remise
eindigde, zaaide Georgiev in de
avondronde met een peperdure
dam dood en verderf in de linies
van de Let Raimond Vipulis.
Vandaag neemt hij de handschoen op tegen Alexei Tsjizjov, die
aan twee solide remises tegen Guntis Valneris en Pim Meurs genoeg
had om zijn koppositie te consoli-

deren. Tegen Georgiev zal
mist duidelijk de vorm,
Tsjizjov moeten bewijzen
normaal gesproken pakt
wat hij waard is. In de
hij tegen dit soort jonwandelgangen werd gisgens de punten wel. Maar
teren gefluisterd dat
we geven de moed niet
Mourodillo
Amrillaev
op, er zijn nog drie dagen
het eindspelletje met zijn
te gaan.”
landgenoot voor zijn
Vandaag mag Boomdoen wel erg zwak speel- ¬ Tsjizjov
stra in elk geval tegen Mide.
chiel Kroesbergen hopen
Maar goed, er is nog wel een pluk op een mooie pot. Als de Stad Grogrootmeesters dat er in Emmen ninger net zo schrijft als dat hij deweinig van bakt. Onder hen jam- ze week damt, moet iedereen zijn
mer genoeg ook Roel Boomstra die boek kopen: Dammen zoals ik het
er niet in slaagde de fraaie winst op bedoeld heb.
Wouter Sipma een passend vervolg
te geven. Hij trof het niet met zijn Stand EK Dammen
Stand na 6 ronden: 1.Tsjizov 6-9, 2. Valneris,
opponenten Alexander Bulatov en Bulatov, Thijssen, Meurs, Georgiev, Gantwarg,
Sven Winkel, die een degelijke par- Amrillaew, Shaibakov en Heusdens 6-8, 11.o.a.
Stokkel, Getmanski, ,Boomstra, Winkel, Scholma,
tij op de mat legden. Bondscoach Kroesbergen, Okken, Baljakin, Virny en Domchev
Rob Clerc wist echter genoeg: “Roel 6-7.

