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Wouter Wolff tart
gevestigde damorde
Debutant Wouter Wolff ontpopte zich als smaakmaker
van het WK dammen. In de finale verraste hij eerst Martijn van IJzendoorn, maar werd toen zelf gefopt door de
Rus Schwarzman.
BERT DOLLEKAMP

A

ls het aan Wouter Wolff
ligt, wordt de finale van het
WK dammen bepaald geen
gezapig rondtoernooi met
een overvloed aan remises. De jonge
Groninger ontpopt zich als de
smaakmaker van het toernooi. Na
de enige rustdag haalde hij gisteren
het hele deelnemersveld uit haar
comfortzone, inclusief het eigen
Team KNDB, dat na de eliminatie
van Roel Boomstra, Wouter Sipma
en Jan Groenendijk gisteren met
Martijn van IJzendoorn ook het vierde lid van de zogeheten Fabulous
Four onderuit zag gaan. De nationaal
kampioen, die al zo’n beetje gebombardeerd was tot de nieuwe wereldkampioen, mocht meteen tegen
Wouter Wolff en had tevoren ongetwijfeld een kruisje gezet bij diens
naam.
Terecht, zo leek het, want Van
IJzendoorn kreeg een uitstekende
aanval in handen. Die kostte hem
echter wel zeeën van tijd en hij onderkende te laat dat Wolff helemaal
niet van plan was een tijdelijk geofferde schijf terug te winnen. De com-

binatie naar dam van de debutant
sloeg dan ook in als een bom. In die
fase speelde Wolff als de grootmeester die hij ongetwijfeld gaat worden
en wikkelde met een tweede rondslag stijlvol af naar winst.
Omdat de overige partijen remise
liepen, begon Wolff de finale zoals
hij de voorronde geëindigd was: als
ongedeeld koploper. Maar hij zette
meteen het toernooi op zijn kop,
met als verfrissend gevolg dat in de
tweede ronde veel meer te beleven
was. Helaas voor Wolff zat hij nu aan
de verkeerde kant van het spektakel.
Tegen Alexander Schwarzman leek
hij op weg naar een vlotte puntendeling, toen de Rus met een geniepige
ruil een onafwendbare dreiging in
de stand vlocht. Wolff zag te laat dat
de geplande reactie werd weerlegd
door een winnende doorbraak en
gaf als een man op.
Gespannen? Tijdnood? Overmoedig? ,,Vermoeidheid lijkt me de belangrijkste kandidaat’’, aldus Wolff
nuchter na afloop. ,,Die oudjes houden elkaar steeds de hand boven het
hoofd, hè? Die Schwarzman heeft tot
nu toe maar drie of vier partijen echt
gedamd en de rest niet.”

Misschien iets te weinig eer voor
de onlangs 50 geworden nummer 1
van de wereldranglijst, maar feit is
dat zes van de twaalf finalisten in
1989 al de dienst uitmaakten in het
laatste kampioenschap van de Sovjet-Unie. Winnaar was toen Alexander Baljakin, inmiddels 56 en ruim
twintig jaar Nederlander, die tot nu
toe een prima WK speelt en de WitRus Vatutin bijna te grazen nam.
Voor Van IJzendoorn lijkt het
doek gevallen na een tweede ontluisterende nederlaag tegen de Ivoriaan Atse. Wouter Wolff kan het ook
niet helpen. Hij damt onbekommerd verder in een WK waarop hij
nu al zijn stempel heeft gedrukt.
WK DAMMEN, FINALE
Eerste ronde: Guntis Valneris (Let)-Alexander
Schwarzman (Rus) 1-1, Alexeï Tsjizjov (Rus)-Artem
Ivanov (Oek) 1-1, Alexander Georgiev (Rus)-Vadim
Virny (Dui) 1-1, Yurij Anikeev (Oek)-Alexander
Baljakin 1-1, Evgeni Vatutin (WRu)-Joel Atse (Ivo)
1-1, Martijn van IJzendoorn-Wouter Wolff 1-1.
Tweede
ronde:
Tsjizjov-Valneris
1-1,
Ivanov-Georgiev
1-1,
Virny-Anikeev
1-1,
Bajakin-Vatutin 1-1, Schwarzman-Wolff 2-0,
Atse-Van IJzendoorn 2-0.
Stand: 1. Atse en Schwarzman 2-3, 3. Wolff 2-2
(1w), 4. Georgiev, Valneris, Tsjizjov, Anikeev,
Ivanov, Virny, Baljakin, Vatutin 2-2, 12. Van
IJzendoorn 2-0.

Wouter Wolff (rechts) is in diep gepeins verzonken in zijn partij tegen Martijn van IJzendoorn.
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