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WK match van 2018:
Schwarzman-Boomstra
BERT DOLLEKAMP

en blijft steken op plus 1.
13.40 uur: Op zijn 53ste vervolgend jaar tegen Alexander jaardag produceert Alexeï TsjizSchwarzman om de wereldtitel jov een juweel tegen Vadim Virny. Dankzij een eerdere zege op
dammen.
Georgiev passeert hij Valneris op
Na een zinderend slot pakte de weerstandspunten en lonkt de
Rus zijn vierde titel, terwijl de elfde wereldtitel.
stad-Groninger Wouter Wolff na
14.00 uur: Martijn van IJzeneen wervelend optreden achtste doorn is zijn desastreuze start
werd.
niet meer te boven gekomen,
Met meer geluk dan wijsheid maar speelt als altijd fel op winst.
haalde Alexander Schwarzman Alexander Schwarzman pakt het
vorige week de finale van het WK, cadeautje dankbaar uit en schuift
waarin hij op de meet de oud- na een wervelend middenspel
foutloos naar zijn
kampioenen Valneris en
Tsjizjov voorbijstak. De
vierde wereldtitel.
Rus was met zijn 50 jaar
Wouter
Wolff
een van de oudjes die voltoont zich na afloop
gens debutant Wouter
moe, maar voldaan.
Wolff geen zet teveel de,,Dat ik de finale haalden. ,,Ik speel alleen als
de was al boven vermijn tegenstander dat ook
wachting en na mijn
doet’’, zei de nieuwe kamwinst op Martijn
pioen. En het moet gezegd,
deed ik zelfs mee
op de spaarzame momen- Schwarzman
om de titel. Maar
ten dat hij voluit ging,
twee weken op
speelde de nummer 1 van de we- winst beluste wereldtoppers was
reldranglijst ook in Tallinn de iets te veel van het goede. Voor de
pannen van het dak.
achtste plek had ik tevoren gete12.30 uur: Op het enige bord kend; deze ervaring pakt niezonder kanshebber voor de titel mand me meer af.”
Roel Boomstra heeft de finale
wordt de aanval van Wouter
Wolff vakkundig geneutraliseerd thuis via internet gevolgd.
door Evgeni Vatutin. Wolff berust ,,Schwarzman is een Russische
in remise en is daarmee zeker van damlegende en een mooie tegende achtste plaats én de A-status stander. In de voorronde lag hij er
bijna uit. Bij vlagen toonde hij
van NOC*NSF.
12.35 uur: Koploper Guntis Val- ook zijn geweldige klasse. Het zal
neris deelt de punten met Artem volgend jaar ongetwijfeld een
Ivanov, die een dag tevoren nog is boeiende match worden.”
afgedroogd door Schwarzman.
Voor de Let begint het lange UITSLAGEN
Tiende ronde: Alexeï Tsjizjov (Rus)-Alexander
wachten.
Baljakin1-1, Yuriy Anikeev (Oek)-Wouter Wolff
12.56 uur: Alexander Baljakin 1-1, Alexander Georgiev (Rus)-Joël Atse (Ivo)
houdt wijselijk de boot af tegen 1-1, Evgeni Vatutin (WRu)-Martijn van
1-1, Guntis Valneris (Let)-Vadim
Alexander Georgiev, die zich zijn IJzendoorn
Virny (Dui) 1-1, Alexander Schwarzman
rentree anders had voorgesteld. (Rus)-Artem Ivanov (Oek) 2-0. Elfde ronde:
Met de remise houdt de Huisse- Ivanov-Valneris 1-1, Virny-Tsjizjov 0-2,
Baljakin-Georgiev 1-1, Atse-Anikeev 1-1,
naar zicht op brons en behoudt Vatutin-Wolff
1-1,
Van
hij de voor zijn gezin broodnodi- IJzendoorn-Schwarzman 0-2.
Eindstand: 1. Schwarzman 11-14 (3/146), 2.
ge toelage.
Tsjizjov 11-13 (2/139), 3. Valneris 11-13
13.14: uur Runner-up Yuriy (2/138), 4. Baljakin 11-12 (1/131), 5. Anikeev
Anikeev ziet een vermetele 11-12 (1/129), 6. Atse en Georgiev 11-11
(1/118), 8. Wolff 11-10 (2/102), 9. Van
winstpoging stranden op een ver- IJzendoorn 11-9 (1/97), 10. Vatutin, Virny en
nuftige verdediging van Joël Atse Ivanov 11-9 (0/99).
TALLINN Roel Boomstra speelt

