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Afrikanen geven kleur aan WK
Historisch moment: Iveriaan neemt leiding op
WK dammen
3

Door Bert Dollekamp
Ufa In Ivoorkust is dammen na
voetbal een van de populairste
sporten. Net als in andere Afrikaanse landen wordt het vaak op
straat gespeeld, met veel publiek,
emotie en kabaal. En dus was het
gisteren een historisch moment,
toen een Ivoriaan de leiding nam in
het WK.
De 30 jarige Joël Atse strafte een
vermetele winstpoging van Jean
Marc Ndjofang gedecideerd af,
waardoor de gedroomde wereldtitel van de reus uit Kameroen plot-

seling ver weg lijkt. Atse staat in
punten gelijk met titelverdediger
Alexander Georgiev, die met een
schitterend offer de stelling van de
Mongoliër Dul doormidden spleet.
De man uit Sint Petersburg heeft
twee plusremises meer, maar moet
Atse voorlopig voor laten gaan, omdat de Ivoriaan een partij meer
heeft gewonnen. Want, zeggen de
bestuurders: wie vaak wint (en dus
verliest) neemt de meeste risico’s
en dat moet beloond worden.
Men vergeet daarbij wel dat de
beste spelers nu eenmaal minder
verliezen en vaak ook de taaiste tegenstand krijgen. En Georgiev is
met zijn wervelende spel het levende bewijs dat het regeltje gauw
weg moet.

Ondertussen is Emmenaar Roel
Boomstra na de grote drie Tjsizov,
Schwarzman en Georgiev weer
tussen de modale grootmeesters
beland. Maar die kunnen heus heel
aardig dammen en van verliezen
houden ze al helemaal niet.
Dus pakte veteraan Edward Buzinskij uit Litouwen een grote bijl
en hakte alle houtjes van het bord.

UITSLAGEN:
Finale, zesde ronde: Dul (Mon)-Georgiev (Rus
0-2, Boomstra (Ned)-Buzinskij (Lit) 1-1, Ndjofang
(Kam)-Atse (Ivo) 0-2, Ivanov (Oek)-Getmanski (Rus)
1-1, Ano (Ivo)- Tsjizjov (Rus) 1-1, Schwarzman (Rus)Anikeev (Oek) 1-1.
Stand: 1. Atse, Georgiev 6-8, 3. Ndjofang, Getmanski 6-7, 5. Boomstra, Anikeev, Schwarzman,
6-6, 8. Tsjizjov, Buzinskij, Ivanov , Ano en Dul 6-5.

