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Russische
damshow
in Delfzijl
Heusdens over Georgiev:
Ik kan gewoon niet spelen
tegen die man
3

Door Bert Dollekamp
Delfzijl Het publiek in theater De
Molenberg in Delfzijl wordt deze
week tijdens de derde Seaports
Masters gratis en voor niets getrakteerd op damsport van de bovenste
plank. Wereldkampioen Alexander
Georgiev, met in zijn kielszog zijn
voorganger Alexander Schwarzman, tonen zich in het jubileumtoernooi van organisator Harm
Wiersma een klasse apart. Maar
ook de overige deelnemers in het
klassieke rondtoernooi laten zich
niet onbetuigd, waarbij tot nu toe
vooral de Italiaan Michele Borghetti, de Letse Zoja Golubeva en Schiedammer Ron Heusdens de handen
op elkaar krijgen. En de 18-jarige
hekkensluiter Wei Zhou uit China
leert snel, want gisteren ontfutselde hij de grote Schwarzman een
kostbaar punt.
De meest spraakmakende dammer in de eerste toernooihelft was
ongetwijfeld Ron Heusdens. De 50jarige denksportcrack - ook een uitstekend schaker en bridger - vecht
voor het behoud van zijn A-status
als topsporter, maar kan de daarvoor benodigde plus drie score vermoedelijk vergeten. Zijn partijen
zijn echter om van te smullen. Na
de fatale tango met Golubeva herpakte Heusdens zich op kerstavond
met een monumentale winst op
Kees Thijssen, waarbij hij een barokke opening en strak middenspel
liet uitmonden in een curieus eindspelmotief. Nadat hij een vrije wor-

steling met de Afrikaan Mbongo
maar net had overleefd, vloog
Heusdens de wereldkampioen zelf
naar de strot. Georgiev week noodgedwongen uit naar de bordrand,
maar gebruikte deze na een ragfijn
tempospel als springplank voor een
beslissende invasie van het centrum. Heusdens na afloop: "Ik kan
gewoon niet spelen tegen die man!"
Om een dag later ten koste van Borghetti zijn derde zege te boeken.
Ondertussen wil de geest van
Michiel Kroesbergen maar niet uit
de fles. De Groninger werd compleet overbluft door toernooirevelatie Borghetti en liet pas tegen de
Rus Shaibakov iets van zijn brille
zien.
Vandaag probeert Kroesbergen
in de dubbele ronde tegen Golubeva en Georgiev het tij te keren. Het
spektakel wordt de hele week van
even kunstzinnig als humoristisch
commentaar voorzien door de
Zwitserse grootmeester en oudGroninger Andreas Kuijken, wiens
analyses alleen al een bezoekje aan
De Molenberg meer dan waard zijn.
UITSLAGEN:
Derde ronde: NDiaye-Thijssen 1-1, BorghettiKroesbergen 2-0, Zhou-Shaibakov 0-2, MbongoGolubeva 11, Heusdens-Silva 1-1, SchwarzmanGeorgiev 1-1. Vierde ronde: Georgiev- Golubeva
2-0, Borghetti-Zhou 1-1, Mbongo-NDiaye 1-1,
Heusdens-Thijssen 2-0, Schwarzman-Shaibakov
2-0, Silva-Kroesbergen 1-1. Vijfde ronde: SilvaZhou 1-1, Schwarzman-Borghetti 2-0, HeusdensMbongo 1-1, Kroesbergen-Thijssen 1-1, GolubevaNDiaye 1-1, Georgiev-Shaibakov 1-1. Zesde ronde: Thijssen-Shaibakov 1-1, NDiaye-Kroesbergen
1-1, Zhou-Golubeva 0-2, Mbongo-Schwarzman
1-1, Borghetti-Silva 2-0, Heusdens-Georgiev 0-2.
Zevende ronde: Shaibakov-Kroesbergen 1-1,
NDiaye-Silva 0-2. Zhou-Schwarzman 1-1, Borghetti-Heusdens 0-2, Mbongo-Georgiev 0-2 .
Stand: 1. Georgiev 7-11, 2. Schwarzman 7-10, 3.
Thijssen 7-8, 4. Heusdens, Shaibakov en NDiaye
7-7, 6.Golubeva, Borghetti, Silva, Kroesbergen en
Mbongo 7-6, 12. Zhou 7-4.

