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De grote attractie bij de laatste
editie van Nijmegen Open – gewonnen door Alexander Boelatov
– was een tweekamp over zeven
partijen tussen wereldkampioen
Alexander Georgiev en deelnemer
aan het komende WK-toernooi
Wouter Sipma. De ondernemende
speler van Hijken/DTC had de
match zelf geïnitieerd met een
hartstochtelijk pleidooi voor de
matchvorm op internet. De organisatie van Nijmegen Open nam
de handschoen op en wist de best
mogelijke tegenstander voor
Sipma te strikken. Het leidde tot
een hartverwarmend schouwspel
tussen twee spelers die nergens
voor terugdeinzen.
De eerste vier partijen verliepen
zelfs sensationeel. Waar Sipma in
de eerste partij inventief moest
verdedigen om het vege lijf te
redden, wist hij Georgiev in de
tweede partij tot de rand van het
ravijn te duwen. Het beslissende
duwtje was voor de man met

honderd ratingpunten minder
nog te veel gevraagd. Ook in de
derde en vierde partij, met levendig flankspel waarin eerst Georgiev en daarna Sipma de rol van
omsingelaar op zich nam, bleef de
22-jarige Drent goed overeind
tegen de 40-jarige tovenaar uit
Rusland. Toen stelde Georgiev
orde op zaken.
In de vijfde partij nam hij een
dure damcombinatie die Sipma
voor te grote problemen stelde en
in de zesde partij zag Sipma een
te lang volgehouden omsingeling
volledig instorten door het krachtige spel van zijn grote tegenstander. De laatste partij wist Sipma
na een mislukte opening manmoedig remise te houden, zodat
de einduitslag 9-5 draaglijk bleef.
In het bijprogramma werkten de
spelers na elke partij nog rapiden blitzpartijen af, waarin Georgiev zich ook duidelijk de baas
toonde.
Als een donker wolkje hing de

match om de wereldtitel tussen
Georgiev en Jean Marc Ndjofang
uit Kameroen boven het strijdtoneel. Hoewel er achter de schermen nog koortsachtig wordt
gewerkt om die tweekamp voor
het WK-toernooi in november te
laten verspelen, is het nu al een
schandvlek op het blazoen van de
Werelddambond. Het zal toch niet
gebeuren dat na Baba Sy, de Senegalees die het recht op een WKMatch in 1963 tegen Koeperman
door de Sovjets zag gedwarsboomd en pas in 1986 postuum
tot wereldkampioen werd verheven, ook de tweede Afrikaan een
kans op de hoogste titel wordt
ontnomen?
Alexander Georgiev-Wouter
Sipma
(Nijmegen, 27 juli 2015, 2de
matchpartij)
1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.38-32
7-11 4.37-31 19-23 5.28x19 14x23
6.31-27 23-28 7.32x23 18x38
8.43x32 10-14

De brutale jongeling tart de keizer
door hem te bestoken met de
rechter vleugelopsluiting, een
explosief wapen dat Georgiev van
alle topspelers het vaakst zelf
hanteert. Het kan zich gemakkelijk keren tegen de gebruiker.
9.41-37 5-10 10.39-33 14-19 11.4439 10-14 12.46-41 12-18 13.37-31 1-7
14.49-43 7-12 15.41-37 19-24 16.4238 13-19 17.47-41 9-13 18.34-30
18-23 19.50-44 4-9 20.48-42 2-7
21.30-25 24-29 22.33x24 20x29
23.39-33 19-24 24.44-39 14-20
25.25x14 9x20 26.33-28 13-19

diagram
Het zou te ver voeren om hier alle
varianten te tonen die Wiersma
en Sijbrands in 1981 vonden in de
voorbereiding op de match Wiersma-Gantwarg. Beproef zelf uw
krachten en kijk volgende week
hoe het verder ging.
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