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Er staat geen maat op Alexander Georgiev
Damsport leeft op in
Groningen Seaports Masters
3

Door Bert Dollekamp
Delfzijl Het zijn zware tijden voor
de georganiseerde damsport, maar
wie afgelopen week de Groningen
Seaports Masters bezocht, werd
onweerstaanbaar aangestoken door
de inspiratie en strijdlust waarmee
een bonte verzameling dammers
zijn sport bedreef. Met als ongenaakbare winnaar wereldkampioen Alexander Georgiev, die in perfecte balans tot een ongeëvenaarde
serie kwam. In de slotronde zou een
salonremise met de Chinees Zhou
volstaan, maar Georgiev begreep

dat het slotakkoord van een
ander gehalte
moest zijn. En
zo kon explicateur
Andreas
Kuyken
zich
uitleven in de
duiding van een ¬ Georgiev
strategisch
hoogstandje,
waarin Georgiev zijn opponent als
aan een touwtje meevoerde in een
dubbele oppositie, die zo de leerboeken in kan.
Runner up Alexander Schwarzman werd in een fascinerend hekstelling duel op de proef gesteld
door Groninger Michiel Kroesbergen, die tegen Golubeva enBor-

ghetti in zijn eigen mes was gelopen, maar tegen Shaibakov
en bovenmeester Georgiev de
juiste kadans
hervond.
Schwarzman
¬ Kroesberbrak
meteen
gen
riskant dubbeloffer door naar de damlijn, maar
Kroesbergen had ondertussen als
een spin aan een fijnmazig vangnet
gewerkt. Bevangen door zijn eigen
berekeningen haalde de Rus zijn
dam toen het niet meer kon. Met
een simpele zet kon Kroesbergen
het vonnis voltrekken. Maar die
vernedering
bespaarde
hij

Schwarzman: "Ik heb hem alleen
maar aangekeken ... en toen gaf hij
op.”
Zoja Golubeva uit Letland zag
haar aanvallende stijl met een
fraaie derde plaats beloond.
Een persoonlijk drama trof Ron
Heusdens, die de pannen van het
dak speelde, maar desondanks zijn
status en NOC*NSF toelage als topsporter kwijt is.
UITSLAGEN
Elfde ronde: Zhou (Chi)-Georgiev (Rus) 0-2,
Mbongo (Kam)-Thijssen 0-2, KroesbergenSchwarzman (Rus) 2-0, Shaibakov (Rus)-Heusdens
1-1, NDiaye (Sen)-Borghetti (Ita) 2-0, Silva (Bra)-Golubeva (Let) 1-1.
Eindstand: 1. Georgiev 11-18, 2. Schwarzman 1114, 3. Golubeva 11, Heusdens en Thijssen 11-12, 5.
Shaibakov en NDiaye 11-11, 8.Kroesbergen en Silva 11-10, 10. Mbongo 11-9, 11.Zhou 11-7, 12.Borghetti 11-6.

