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Ook Georgiev krijgt koploper Tsjizjov niet klein
Wouter Sipma damt in
de achtbaan
3

Door Bert Dollekamp
Emmen De Europese titel lonkt
voor Alexei Tsjizjov, nadat hij ook
tegen Georgiev fier overeind bleef
en de wereldkampioen flink liet
zwoegen voor de remise. De koploper wilde ook wel kwijt dat er veel
te gemakkelijk werd gedacht over
het veelbesproken standje dat zijn
landgenoot Amrillaev dinsdag had

verknoeid. "Hij stond de hele partij
onder druk en die vijf om vijf was
heel lastig en bevatte maar één remise. Amrillaev dacht er te gemakkelijk over en toen kon ik het afmaken. Hij baalde er enorm van."
De veelvoudig wereldkampioen
maakt een fitte en energieke indruk. Hij brengt een vracht routine
met zich mee en is psychologisch
opzicht vanouds superieur. Tsjizjov
snapt ook heel goed dat het met
Roel Boomstra (gisteren remise

met Michiel Kroesbergen) niet wil
vlotten en oordeelt mild: "Roel
heeft last van de druk en alle verwachtingen. Hij is nog jong en zal
zeker terugkomen. Hier is het lastig
voor hem, ook omdat veel favorieten voorzichtig spelen."
Het pak grootmeesters speelt onderling met de voet op de rem en
gokt op een gunstige loting in de
slotronden. Zo kan het gebeuren
dat ook subtoppers als de jeugdige
Frerik Andriessen en veteraan Ed-

vard Buzinski (die Jacob Okken de
Rietlanden instuurde) plotseling
zicht hebben op het podium.
Van de noordelijke deelnemers
kreeg Auke Scholma een inventieve constructie tegen Jos Stokkel
niet rond, maar behaalde Martin
Dolfing een prima zege op jeugdkampioen Groenendijk. De show
werd echter gestolen door Wouter
Sipma, die zich in een pretpark
waant en met volle teugen geniet.
De Hijkenaar nam grootmeester

Watoetin mee in de achtbaan, waar
de arme Wit-Rus geheel geradbraakt uit tevoorschijn kwam.
UITSLAGEN:
7e ronde: Watoetin-Sipma 0-2, Groenendijk-Dolfing 0-2, Okken-Buzinskij 0-2, Kroesbergen-Boomstra 1-1, Heusens-Shaibakov 1-1, Thijssen-Gantwarg 1-1, Meurs-Bulatov 1-1, Valneris-Amrillaew
1-1, Georgiev_Tsjizjov 1-1, Andriessen -Ivanov 1-1.
Stand:1.Tsjizjov 7-10, 2. Valneris, Bulatov, Thijssen,
Meurs, Georgiev, Gantwarg, Amrillaew, Shaibakov, Heusdens, Andriessen, Businskij 7-9, 12. o.a.
Stokkel, Sipma, Getmanski, Boomstra, Winkel,
Scholma, Kroesbergen, Dolfing, Baljakin, Virny en
Domchev 6-7.

