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Alexander Schwarzman op NK in zijn element
BERT DOLLEKAMP

men, zodat de twee favorieten tot elkaar veroordeeld waren.
Na een spectaculaire serie met wederzijdse kansen trok de wereldkampioen aan het langste eind. Georgiev
stoomde door naar de finale, maar
stuitte daarin op de ontketende
Schwarzman.
Van de sterke noordelijke delegatie haalden Auke Scholma, Martin
Dolfing en Hans Jansen de knockout-fase niet. Jacob Okken was na
een fraaie winst op Kalmakov op
weg naar een topklassering, maar
moest toen vanwege privé-omstandigheden het toernooi verlaten.

HEERHUGOWAARD Spektakel troef

in het Open NK dammen, waarin
Roel Boomstra in de achtste finales
sneuvelde tegen wereldkampioen
Alexander Georgiev, die de eindzege aan de ontketende Alexander
Schwarzman moest laten.
De complete wereldtop was afgelopen week present in Heerhugowaard
en dompelde zich gewillig in het zoveelste experiment in de zoektocht
naar de ideale toernooiformule. Organisator Maarten van Leenen serveerde de bijna tweehonderd dammers een gepeperd menu, waarin na
vijf ronden Zwitsers de beste zestien
zich kwalificeerden voor de knockout-fase. Met de noordelingen
Wouter Sipma en Boomstra die met
de hakken over de sloot plaats 16 verwierf, vlak achter wereldkampioen
Georgiev. De Rus bleef evenals
Boomstra tegen zich fel verwerende
opponenten op plus twee steken.
Wat volgde was een even verma-
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Alexander Schwarzman (rechts) is iedereen de baas op het Open NK.
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kelijke als discutabele variant op het
aloude ‘partijtje kiezen’ bij straatvoetbal: nummer 1 van het klassement Schwarzman mocht zijn opponent uitzoeken en liet het begerige
oog vallen op de enige dame in het

gezelschap Zoja Golubjeva, die hem
nog nooit een puntje had ontfutseld
en ook nu met boter en suiker werd
ingemaakt. Het laat zich raden dat
geen van de grootmeesters het tegen
Georgiev of Boomstra durfde opne-

Heerhugowaard, Open NK dammen. Achtste finale: Schwarzman (Rus)-Golubjeva (Let) 2-0,
Meurs-Trofimov (Rus) 1-3, Getmanski (Rus)-Heusdens 3-1, Ivanov (Oek)-Van IJzendoorn 0-2, SipmaVatutin (Rus) 1-3, N’Diaye (Sen)-Valneris (Let) 6-4,
Amrillaev (Rus)-N’djofang (Kam) 2-0, GeorgievBoomstra 6-4. Kwartfinale: Georgiev-Amrillaev
4-2, Vatutin-N’Diaye 1-3, Getmanski-Van IJzendoorn 3-1, Schwarzman-Tromifov 2-0. Halve finale: Getmanski-Georgiev 4-6, Schwarzman-N’Diaye 3-1. Finale: Schwarzman-Georgiev 3-1, om derde plaats: N’Diaye-Getmanski 0-2.

