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Wouter Wolff blijft
iedereen verbazen
TALLINN De finale van het WK
dammen is over de helft en debutant Wouter Wolf blijft verbazen. Met een prachtige zege op
Oekraïner Ivanov greep hij opnieuw de leiding.

Wouter Wolff leert snel in een
met de dag interessanter WK en
wordt bovendien uitstekend begeleid door de coaches Rob Clerc
en Rik Keurentjes, die de uitschakeling van Roel Boomstra, Jan
Groenendijk en Wouter Sipma
een plek hebben gegeven en nu
hun energie verdelen over drie
totaal verschillende persoonlijkheden.
De ervaren Alexander Baljakin
kan zijn eigen boontjes wel doppen en zette zijn frustratie over
de gemiste winst tegen Wolff om
in een gestroomlijnde zege op de
Ivoriaan Atse. Oogappel Martijn
van IJzendoorn heeft zich na zijn
valse start uitstekend hersteld en
kreeg gisteren bijna de gevaarlijke Let Valneris op de knieën.
En dan het relatieve broekje
Wouter Wolff.
Rik Keurentjes geeft de debutant alle credits: “Vanaf dag 1 hameren we erop, dat Wouter zich
niks aantrekt van de rest en zelf
zijn zaakjes op orde heeft: goed
uitrusten, actief maar verantwoord spelen, niks weggeven en
elke kans pakken die zich voordoet. Het is voor zo’n jonge relatief onervaren speler geweldig
knap dat hij dat al anderhalve
week volledig waarmaakt. “
Na zijn narrow escape tegen
Baljakin was Wolff tegen Vadim
Virny weer op zijn post. Mocht de
Duitser van Russische origine gedacht hebben, dat Wolff tegen
hem zijn nek wel zou uitsteken,
dan kwam hij bedrogen uit. Toen
de Groninger doorkreeg dat de
ervaren rot zijn favoriete klassieke tempospel op het bord bracht,
ruilde hij de stand in een ommezien naar remise met de implicie-

te boodschap: bekijk jij het maar.
Een lichte maaltijd en een stevige wandeling later tapte Wolff
tegen Artem Ivanov uit een heel
ander vaatje. De Oekraïner (29) ,
in 2015 nog vierde in het WK in
Emmen, keek even de kat uit de
boom maar toen Wolff hem meetrok in een onvoltooide hekstelling, pakte Ivanov de handschoen
op in het besef dat het nu dan
maar moest gebeuren. Het werd
een heerlijk gevecht dat door de
jongste bediende via een rechtse
uppercut gevolgd door een vernietigende combinatie beslist
werd.
“Dit was echt een vlijmscherpe
partij’’, verzuchtte Wolff na afloop. ,,Maar ik denk dat ik het
toch redelijk onder controle had.
Ik kon altijd afhaken als het niet
klopte. Dat zetje zag ik al een tijdje aankomen en hij dus niet.’’
Om even later tevreden vast te
stellen dat hij de enige was die de
volle buit had binnengehaald. Hij
staat nu net als de zwaargewichten Baljakin, Tsjizjov, Valneris en
Schwarzman op plus 1. Maar
Wolff profiteert optimaal van de
bepaling dat bij gelijk eindigen
degene met de meeste overwinningen wereldkampioen is.
Wereldkampioen? Tja, het
toernooi is over de helft en de
theoretische kans op een mirakel
is voor de Groninger student nu
toch echt omgeslagen in een reele mogelijkheid.
UITSLAGEN
Vijfde ronde: Alexander Schwarzman (Rus) Alexander Georgiev (Rus) 1-1, Yurij Anikeev
(Oek) - Alexeï Tsjizjov (Rus) 1-1, Evgeni Vatutin
(WRu) - Guntis Valneris (Let) 0-2, Martijn van
IJzendoorn- Artem Ivanov (Oek) 1-1, Joël Atse
(Ivo) - Alexander Baljakin 0-2, Wouter Wolff
-Vadim Virny (Dui) 1-1.
Zesde ronde: Schwarzman - Baljakin 1-1,
Virny - Atse 1-1, Ivanov - Wolff 0-2, Valneris Van IJzendoorn 1-1, Tsjizjov - Vatutin 1-1,
Georgiev - Anikeev 1-1.
Stand: 1. Wolff 6-7 (2w) , 2. Baljakin,
Schwarzman, Tsjizjov en Valneris 6-7 (1w), 6.
Atse 6-6 (1w), 7. Anikeev, 6-6, 8. Van
IJzendoorn 6-5 (1w), 9. Vatutin, Ivanov, Virny
en Georgiev 6-5.

Wouter Wolff (rechts) tijdens zijn partij tegen Ivanov.
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