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Georgiev excelleert in Delfzijl
Thijssen gemangeld in
marathonpartij
3

Door Bert Dollekamp
Delfzijl “Mijn tank was helemaal leeg”. Aldus een onthutste
Kees Thijssen na afloop van zijn
marathonpartij met Alexander
Georgiev, waarin de Amsterdamse grootmeester op de valreep de remise uit handen gaf.
Vandaag heeft de wereldkampi-

oen aan een remise met de Chinees Wei Zhou genoeg voor de
ongedeelde toernooizege. Georgiev toont zich in Delfzijl op alle
facetten van het spel superieur.
Dat hij verzot is op ingewikkelde
varianten en zich in elk mijnenveld als een vis in het water voelt
is genoegzaam bekend. Maar in
Delfzijl toont hij zich ook een
meester van de tactische finesse
en creëert hij kansen in schijn-

baar uitgewoede posities.
Commentator Andreas Kuyken wel een verklaring voor de
ontsporing van Thijssen. “Deze
partij was als een relatie met een
groot verschil in leeftijd. Georgiev stond maar liefst tien tempi
achter en voelde veel beter dan
Kees aan hoe hij daarmee moest
omgaan. Net als in zo’n relatie
moet men rustig zoeken naar de
juiste balans. En precies daar

ontbrak het bij Kees aan.”
Ondertussen kan Ron Heudens zijn topsportstatus vergeten. Maar als dammen een jurysport was, waarin ook de uitvoering meetelt, zou NOC*NSF hem
ongetwijfeld een vette bonus
uitkeren. Gisteren beroofde de
Schiedammer
Alexander
Schwarzman van diens aanspraak op de toernooizege. Met
de uiteindelijke remise mocht

de Russische gigant zijn handen
dichtknijpen.
De enige vrouw in het gezelschap Zoja Golubeva speelt het
toernooi van haar leven. Tegenover drie stevige nederlagen
stelde de Letse liefst vier spetterende zeges. Gisteren speelde ze
de Italiaan Borghetti volledig
zoek, zodat ze vandaag in de
slotronde de derde plaats binnen
bereik heeft.

UITSLAGEN
Tiende ronde: Georgiev (Rus)-Thijssen 2-0,
Schwarzman (Rus)- Heusdens 1-1, Shaibakov
(Rus)-NDiaye (Sen) 0-2, Kroesbergen-Wei
Zhoui (Chi) 1-1, Golubevea (Let)-Borghetti (Ita)
2-0, Silva (Bra)-Mbongo (Kam) 2-0
Stand: 1. Georgiev 10-16, 2. Schwarzman 1014, 3. Golubeva en Heusdens 10-11, 5.Shaibakov en
Thijssen10-10, 6. 7. NDiaye, Mbongo en Silva
10-9, 10.Kroesbergen 10-8, 11.Zhou 10-7,
12.Borghetti 10-6.
Vandaag vanaf 10.00 uur in De Molenberg elfde ronde met commentaar van Andreas
Kuyken.

