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Zwitserse damloterij
Wereldkampioen Tsjizjov weerstaat Boomstra in
slotronde EK
3 Toernooiformule oogst
kritiek van titelverdediger
Georgiev
3

Door Bert Dollekamp
Emmen Hij moest er tegen Roel
Boomstra hard voor werken, maar
nadat Alexei Tsjizjov zich uit de
door de Emmenaar ingenomen
hekstelling had bevrijd, was de eerste Europese titel van de tienvoudig
wereldkampioen een feit. In de
spectaculaire slotronde greep Guntis Valneris het zilver en won Pim
Meurs het brons in de Zwitserse loterij, die een sportieve smet wierp
op een vlekkeloos toernooi.
Boomstra deed zijn uiterste best
om Tsjizjov alsnog beentje te lichten. "Het was een goede poging: na
een scherpe opening had ik zijn
centrum omklemd en mijn hekstelling had zeker perspectief. Jammer genoeg maakte ik een klein opbouwfoutje, waarna Tsjizjov loskwam en vlot naar remise kon afwikkelen."
De Let Valneris verzekerde zich
van het zilver en een WK-ticket.
Maar de fortuinlijkste man in Emmen was Pim Meurs. De Culemborger wachtte na zijn pikstart geduldig op de volgende kans, die zich
aandiende in de slotronde tegen
Frerik Andriessen. Het leverde
hem de bronzen medaille en een
vrijkaartje voor het WK 2013 op.
Wereldkampioen Georgiev werd
met twee zeges en de achtste stek
maar karig beloond voor zijn mooie
spel en toonde zich kritisch over de
toernooiformule. "Tsjizjov won verdiend en ook Valneris heeft goed
gespeeld, maar Meurs, Shaibakov
en Thijssen hadden veel voordeel
van hun gunstige loting. Spelers
met een hoge rating als Roel en ikzelf kregen meteen sterke tegenstanders."
Van de noordelijken presteerden

¬ Valneris (r) kijkt met afgunst
naar Tsjizjov, die naast de damtitel ook nog een knuffelgiraffe
wint. Foto: Henk Benting
Hijkenaar Wouter Sipma (17) en
Emmenaar Jacob Okken (25) boven
verwachting. Groninger Kroesbergen (24) was bij vlagen briljant,
maar te wisselvallig voor een topklassering. Brooddammer Auke
Scholma uit Baflo (30), die gepikeerd op eigen kosten mee moest

doen, miste het heilige vuur om boven het Zwitserse maaiveld uit te
komen. Hetzelfde gold voor Groninger Martin Dolfing, al had diens
klassering (16) dankzij een eindsprintje een dragelijker aanzien.
De 15-jarige Groningse Heike
Verheul werd verdienstelijk negentiende in het vrouwentoernooi. Het
grootste applaus was echter voor de
doodzieke Nina Hoekman, die puur
op wilskracht een glanzende zilveren medaille bevocht.

UITSLAGEN:
Emmen. EK Dammen. Negende ronde: Boomstra-Tsjizjov (Rus) 1-1, Vipulis (Let)-Dolfing 0-2, Wirny (Dui)-Trofimov (Rus) 2-0, Amrillaew (Rus)-Bulatov (WRu)2-0, Thijssen-Heusdens 1-1, Vermin (Zwi)Shaibakov (Rus) 0-2, Buzinskij (Lit)-Gantwarg
(WRu)1-1, Valneris (Let)- Aikeev (Oek) 2-0, Georgiev (Rus)–Tolchykau (WRu) 1-1, Okken-Getmanski
(Rus) 1-1, Sipma-Scholma 1-1.
Eindstand: 1. Tsjizjov 9-12 (weerstand 356), 2. Valneris 9-12 (318), 3. Meurs 9-12 (304), 4. Shaibakov
9-12 (299), 5. Amrillaew 9-12 (293), 6. o.a. Thijssen,
Gantwarg, Georgiev, Heusdens, Boomstra en Dolfing 9-11, 17. o.a. Sipma, Kroesbergen, Okken, Baljakin, Winkel en Scholma 9-10.
Vrouwen. Eindstand: 1. Golubeva (Let) 9-14, 2.
Hoekman 9-12, 3. Sobakina (Rus) 9-11, 19. Verheul
9-10.

