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Georgiev weer de sterkste Rus
Samen met het kampioenschap
van Nederland is dat van Rusland
wellicht het sterkst bezet. Met de
drie grote ex-wereldkampioenen
Alexei Tsjisjov, Alexander
Schwarzman en Alexander Georgiev hebben nieuwkomers het
lastig. Anders dan in Nederland
wordt de nationale titelstrijd van
Rusland al jaren als een open
toernooi verspeeld. Dat maakt de
kans op toevalstreffers groter. Zo
werd vorig jaar de in Nederland
niet zo bekende Nikolai Gulyaev
kampioen, al waren Georgiev en
Tsjizjov er toen niet bij.
De laatste 25 jaar was Georgiev
met tien titels de meest succesvolle. Dit jaar deelde Georgiev de
eerste plek met Nicolai Germogenov uit de damgekke deelstaat
Jakoetia en won op weerstandspunten. Tsjizjov, die enkele goede
kansen miste, bevond zich met
Schwarzman in een groep van

negen spelers op 1 punt van de
leiders. In de volgende fragmenten zien we Georgiev op z’n best.

diagram 1
Alexander Georgiev-Aisen Andrejev
Kampioenschap van Rusland
2019, na 32...2-8.
Wit heeft de rechtervleugel van
zwart in een wurggreep waaruit
ontsnappen vrijwel onmogelijk is.
33.47-42 20-25 34.40-35 19-24
Na 34...19-23? moet de witte combinatie op nauwkeurige wijze
worden uitgevoerd om te winnen: 35.32-27, 36.44-40!, 37.35-30!,
38.33-28, 39.38x40, 40.27-21,
41.31x22 W+.
35.29x20 15x24 36.33-29! 24x33
37.38x29 8-13 38.44-39 13-19
39.39-34! 4-10 40.42-38(?)
Een schoonheidsfoutje, want nu
kan zwart zich nog taai verweren
met 40...19-23! 41.38-33 7-11!. Het

eindspel na 42.50-45 22-27!
43.31x13 12-18 44.13x22 17x30
45.29x18 30-34 is natuurlijk voordelig, maar niet eenvoudig te
winnen. Beter had wit daarom
meteen 40.35-30! gespeeld.
40...10-15? 41.38-33!
Nu is alles weer in orde, want
volgt op 19-23 wel 31-27x27.
41...15-20 42.35-30! 7-11 43.32-27!
20-24 44.29x20 25x14
45.33-29 19-23 46.50-44 en zwart,
die al snel moet offeren, gaf zich
gewonnen.

diagram 2
Nikolai Germogenov-Alexander
Georgiev
Kampioenschap van Rusland
2019, na 43...17x8
De witspeler, in 2014 al eens
kampioen, staat door de achtergebleven positie van schijf 40 iets
uit het lood. Toch hoeft hij na
44.42-37 21-27 45.29-24 nog lang

niet te wanhopen. De volgende
zet is bepaald niet handig.
44.29-23? 15-20! 45.40-34 13-19!
46.23-18 3-9! 47.34-29
Verrassend is, dat zwart zowel na
47.36-31 als 47.42-37 met 47...2024! gevolgd door 24-29 tot winnend voordeel komt.
47...19-23 48.42-38 23x12 49.3024 21-27 50.24x15 12-18 51.35-30(?)
Alleen met het actievere 51.48-42
8-13 52.38-33 kan wit nog enig
verweer bieden. In de partij wordt
hij geruisloos onder de voet gelopen.
51...8-13 52.29-24 18-22! 53.24-20
22-28 54.30-24 26-31! 55.38-32
28x37
56.24-19 14x23 57.20-14 9x20
58.25x14 27-32! 59.36x38 37-41
60.38-33 41-46 61.14-9 46-41 Wit
geeft op.
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