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Damsfinx Tsjizjov
pakt World Cup
BERT DOLLEKAMP

UFA Een karrevracht ervaring, ijze-

ren wilskracht en vooral veel geduld. Ziedaar de voornaamste ingrediënten van de World Cup zege
van Alexeï Tsjizjov. Ook Roel
Boomstra had er niet van terug.

Met slechts één vijfpunter en een
full-house van acht met 3-2 gewonnen tiebreaks legde de 52 jarige Tsjizjov de concurrentie zijn wil op. De
Europees kampioen en grootgrutter
in wereldtitels verkeert dankzij een
uitgekiend dieet en een dagelijkse
portie yoga in prima conditie en
speelde een foutloos toernooi.
De kersverse wereldkampioen
Roel Boomstra kon Tsjizjov niet bijbenen en moest ook Jan Groenendijk, Guntis Valneris en Alexander
Georgiev voor zich dulden. Bijna had
Georgiev in slotronde over de rug
van zijn opvolger nog de eindzege
gepakt. De Rus overzag echter een
diep verborgen winstvariant, waarna Boomstra het prestigeduel in de
tiebreak alsnog naar zijn hand zette.
Boomstra heeft zijn studie natuurkunde weer opgepakt en het
heilige moeten is er achter het dambord even af. Alleen tegen de Braziliaan Siva pakte hij de volle buit. In de
tiebreaks ontbrak toch de noodzakelijke scherpte. Illustratief was de nederlaag tegen Tsjizjov, die als een
sfinx wachtte tot Boomstra in de zevende blitzpartij in de fout ging.
Boomstra kon ermee leven. ,,Het
is niet wat ik gehoopt had, maar het
was toch een interessant toernooi
met een prachtig deelnemersveld.

Alexeï Tsjizov
Ook als wereldkampioen ben je
nooit uitgeleerd en er blijkt voor mij
dus nog wel het een en ander te verbeteren. Ik kijk uit naar de rest van
het jaar.’’
Bij de vrouwen eindigde wereldkampioene Natalia Sadowska van
MTB Hoogeveen na een fraaie eindsprint op de tweede plaats achter het
Russische supertalent Aigul Indrisova .
FINALE WORLD CUP DAMMEN
Eindstand. 1. Tsjizjov (Rus) 9-29, 2. Groenendijk
9-28, 3. Valneris (Let) 9-27, 4. Georgiev (Rus)
9-26, 5. Boomstra 9-25, 6. Shaibakov 9-24, 7.
Samb 29-21, 8. Amrillaev (Rus) 9-19, 9. Silva 15,
10. Ravjir 9-11.
Vrouwen.
1. Indrisova (Rus) 9-31, 2. Sadowska (Pol) 9-30,
3. Cesnokova (Let) 9-28, 4. Nogovitsyna (Rus)
9-26, 5. Kamyshleeva (Ned) 25, 6. Golubeva (Let)
(22), 7. Tansykkuzhina (Rus) 9-20, 8. Aminova
(Rus) 17, 9. Doumesh (Ned) 9-14, 10,
Munkhbaatar Mon (9-12) .

