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Golubeva vloert Heusdens
Door Bert Dollekamp
Delfzijl Een kleurrijk deelnemersveld ging dit weekeinde uit de
startblokken bij de derde editie van
de Groningen Seaports Masters.
In de openingsronde van het
damevenement was het meteen op
vier borden raak, Wereldkampioen
Alexander Georgiev pareerde de
onstuimige aanval van de Braziliaan Silva met een elegante verdediging en dito slagzet. De Senegalees
NDiaye liet de pas 18-jarige Chinese debutant Wei Zhou vastlopen in
een klassiek vangnet.
Ook de twee winnaars van de vorige editie hadden de wind mee.
Kees Thijssen zag de Italiaan Borghetti diens eigen aanval om zeep
helpen en Alexander Schwarzman
won op zijn tandvlees van de enige
vrouw in het gezelschap, Zoja Golubeva. De veelvoudig wereldkampioene liet zich echter niet kennen
en vocht zich ten koste van Ron

Heusdens terug in het toernooi.
De Schiedamse grootmeester
moet voor het behoud van zijn
NOC*NSF-status als topsporter
plus drie scoren en bestookte Golubeva vanaf de flanken. Met een verrassend schijnoffer gooide de Letse
olie op het vuur en besloot de voorstelling met een fraai tric-trac motief.
De regionale inbreng is in Delfzijl
aan de magere kant. Nationaal
kampioen Roel Boomstra heeft een
time-out ingelast en de noordelijke
cracks Martin Dolfing en Auke
Scholma kwamen niet eens door de
ballotage. De organisatie geeft Michiel Kroesbergen de kans om zijn
spectaculaire stijl op een internationaal podium te etaleren. De
stad-Groninger moest tegen Ron
Heusdens en de Fransman Mbongo
nog even warmdraaien, maar wil
tijdens de kerstdagen het siervuurwerk ontsteken.

Brons voor Verheul
Damster Heike Verheul heeft
een bronzen medaille veroverd
bij het WK junioren in Hijken. De
Groningse legde een sterke
serie neer maar ontbeerde het
beetje geluk dat haar eerder dit
jaar de Europese titel opleverde.
Bij de jongens slaagde Wouter
Sipma er voor eigen publiek niet
in zijn favorietenstatus waar te
maken en eindigde als vijfde. Bij
de aspiranten eindige Nick Waterink uit Hoogeveen in de middenmoot.
UITSLAGEN:
Eerste ronde: Borghetti (Ita )-Thijssen 0-2, Wei
Zhou (China)- NDiaye (Senegal) 0-2, Mbongo (Fra)Shaibakov(Rus) 1-1, Heusdens-Kroesbergen 1-1,
Schwarzman (Rus)-Golubeva (WRus) 2-0, Silva
(Bra)- Georgiev (Rus) 0-2. Tweede ronde: SilvaSchwarzman 1-1, Thijssen-Zhou 1-1, ShaibakovBorghetti 1-1, Kroesbergen-Mbongo 1-1, Golubeva-Heusdens 2-0, Georgiev-NDiaye 1-1
Stand: 1. Georgiev, Schwarzman, Thijssen en
NDiaye 2-3, 5.Golubeva, Mbongo, Shaibakov en
Kroesbergen 2-2, 9.Silva, Zhou, Borghetti en
Heusdens 2-1.

