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Chaotische start
WK dammen
BERT DOLLEKAMP

TALLINN Met een last-minute boe-

king van oud-wereldkampioen
Georgiev kreeg de chaotische aanloop van het WK dammen een verrassende wending.
De Rus komt echter evenals titelverdediger Roel Boomstra moeizaam
op gang, terwijl debutant Wouter
Wolff in zijn groep brutaal de leiding
greep.
Na bijna twee jaar ontspannen
plezierdammen op topniveau liet
Georgiev vorige week weten dat hij
een invitatie voor het WK in Estland
zou accepteren, “om het toernooi en
de damsport een positieve impuls te
geven”. De organisatie greep het
buitenkansje met beide handen aan.
De complexe toernooiopzet met 84
spelers uit ruim dertig landen had al
tot diverse afzeggingen geleid, zodat
de beste dammer van de laatste decennia als een verloren zoon werd
ingehaald. Ook de Nederlandse delegatie in Tallinn reageerde verheugd
op de rentree van Georgiev. “Een
fantastische extra stimulans voor
ons team om de komende weken de
titel toch weer naar Nederland te halen”, aldus woordvoerder Rik Keurentjes.
Met de komst van Georgiev moest
wel de indeling van de drie poules op
de schop. Het reglement, dat bijkans
de omvang van een heel sportkatern
heeft, schrijft voor dat er balans
moet zijn tussen de gemiddelde rating van spelers en hun nationaliteiten. En zo kon het gebeuren dat Roel
Boomstra in zijn poule plotseling gezelschap kreeg van Alexei Tsjizjov,
terwijl de jonge helden Jan Groenendijk en Martijn van IJzendoorn meteen tegen Georgiev aan de bak mogen.
Wel intact bleef de pikante indeling van de drie noordelijke vertegenwoordiger Roel Boomstra, Wouter Sipma en Wouter Wolff in één
groep. Het zal voor de clubgenoten
bij Hijken DTC een hele toer worden
bij de beste vier te komen. Titelver-

Roel Boomstra
dediger Roel Boomstra wist de Est
Villem Luust te kloppen, maar Russisch kampioen Milsjin en de Est Raiko Varik hielden met kunst en vliegwerk hun erf schoon. Een dag lager
meende Varik zich tegen debutant
Wouter Wolff in prima stelling een
staaltje blufpoker te kunnen permitteren, maar de 18 jarige Groninger
greep met een vlijmscherpe counter
de met de Rus Vatutin gedeelde koppositie. De derde noorderling Wouter Sipma kon onvoldoende venijn
en precisie in zijn veelal omtrekkende bewegingen leggen en wacht nog
op zijn eerste zege.
In poule A hebben Alexander Baljakin en Ron Heusdens al twee zeges
te pakken. In poule B vierde Georgiev zijn rentree met winst op de Rus
Nosevitch, maar kreeg volwaardig
partij van zowel Hein Meijer en Jan
Groenendijk, die voorlopig de dans
leidt.
UITSLAGEN
Stand na drie ronden
Groep A: 1. Baljakin, Heusdens, Anikeev (Oek),
Shaibakov (Rus) en Domchev (Lit) 3-5, 6. o.a.
Schwarzman (Rus) 3-4.
Groep B: 1. Groenendijk 3-5, 2. o.a. Van
IJzendoorn, Georgiev (Rus) en Meijer 3-4, 13. o.a.
Valneris (Let) en Ndjofang (Kam.) 3-3.
Groep C: 1. Wolff en Vatutin (Rus) 3-5, 3. o.a.
Tsjizjov (Rus), Boomstra, Getmanski (Rus),
Thijssen 3-4, 10. o.a. Sipma 3-3

