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Spelers en officials gisteravond vastgehouden in hotel WK,
Georgiev wereldkampioen
De tiende wereldtitel die Alexander Georgiev (Rus.) gistermiddag in Yamassoukro (Ivoorkust) bij
het Wereldkampioenschap behaalde, werd daarna overschaduwd door een flink incident. De
twintig spelers en officials werden urenlang vastgehouden door de directie van het hotel, doordat er
onduidelijkheid/een conflict was over de betaling van de hotelkosten door het Ivoriaanse ministerie
van Sport.
De geplande sluitingsceremonie ging niet door en de Mongolische speler en coach, die wilden
afreizen naar het vliegveld werden door gewapende veiligheidsmensen/politie uit hun taxi gesleept
en teruggebracht naar het hotel, dat de toegangspoorten sloot waarna de ommuurde omgeving
niet meer kon worden verlaten.
Pas na vier en half uur, na bemiddeling door FMJD-official Harry Otten en bemoeienis van
Nederlandse ambassade (en ook Chinese en Russische ambassade waren ingeseind), werd de
situatie opgelost.

Zoals gezegd behaalde de geweldenaar uit Rusland, Alexander Georgiev na een remise in de
laatste ronde tegen de Mongoliër Otgonbileg Tserembyamba met een monsterscore van 28 punten
uit negentien partijen, zijn tiende wereldtitel, waarmee hij het record van zijn landgenoot Alexey
Chizhov evenaarde. Op de tweede plaats eindigde de zeer verrassend debuterende 15-jarige
Chinees Yiming Pan. Derde werd de Letse oud-wereldkampioen Guntis Valneris.
Jan Groenendijk deed in de slotronde nog verwoede pogingen om een overwinning te boeken,
maar de Russische topspeler Nicolay Germogenov gaf in een gecompliceerde partij geen krimp:
remise.
Martijn van IJzendoorn trof het niet tegen hekkensluiter Ahmed Sanogo uit Ivoorkust: aanvankelijk
pakte de Nederlandse grootmeester de spanningen op in een gecompliceerde stelling, maar die
vervlakte en zo ook het uitzicht op een zege.
Daardoor vielen de jonge Nederlanders Groenendijk (21 jaar, 4e) en Martijn van IJzendoorn (22
jaar, 6e) net naast het podium. Debutant Jitse Slump (20 jaar) kwam ook niet verder dan remise
tegen de Wit-Russische Europees Kampioen Michael Semianiuk en eindigde op een negende
plaats.
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Uittredend wereldkampioen, de Nederlandse grootmeester Roel Boomstra heeft nu het recht om
Georgiev uit te dagen voor de wereldtitel in 2020. Boomstra was in Ivoorkust niet aanwezig om zijn
wereldtitel te verdedigen, hij geeft dit jaar voorkeur aan zijn studie natuurkunde aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
Onduidelijk is nog of Boomstra van zijn uitdagingsrecht gebruik gaat maken (in een eerder
interview gaf hij aan te twijfelen) en waar deze match dan wordt gespeeld. Mocht Boomstra niet
gebruik maken van zijn uitdagingsrecht, dan wordt naar alle waarschijnlijkheid een match om de
titel gespeeld tussen Georgiev en het wonderkind Yiming Pan uit China.

Al met al was deze gijzeling een onthutsend einde van dit wereldkampioenschap. Zoals de
Nederlandse arbiter Frank Teer (69) het gisteravond in een noodbericht aan de bestuursleden van
de werelddambond (FMJD) verwoorde: “It is the greatest shame I have ever seen in my draughts
life.”.
Al eerder werd door de directie van het hotel bij aanvang van de zeventiende ronde spelers en
officials de toegang tot de speelzaal ontzegd, waardoor de partijen pas een uur later van start
gingen. Ook toen ging het om de hotelkosten, waarvoor op dat moment dus een oplossing was
gevonden. Merkwaardig is het dan dat op de slotdag de directie tot deze actie overging.
Voor de werelddambond – onder wiens auspiciën dit toernooi werd gespeeld – zal een en ander
ongetwijfeld tot heroverwegingen leiden aan welke organisaties/landen toernooien onder de vlag
van de FMJD worden toegewezen. In het ergste geval kan dit betekenen dat de Afrikaanse landen,
waar de damsport enorm populair is, voor organisatie van deze toernooien worden uitgesloten.

De Nederlandse delegatie heeft inmiddels, eerder dan gepland, het hotel verlaten en vliegt
vanavond met tussenstops vanuit Abidjan naar Nederland. Bondscoach Rob Clerc gaf vanmiddag
onderweg een interview aan radio 1, wat u hier (Bureau Sport Radio vanaf 39:35) kunt beluisteren.
Wij wensen hen en de overige spelers en officials een veilige thuisreis.
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Foto: de top drie van het WK, v.l.n.r. Yiming Pan, wereldkampioen Alexander Georgiev en Guntis
Valneris.
Fotograaf: facebook Ivan Trofimov

Uitgelichte afbeelding rechts: het bewuste HP Resort in Yamoussoukro (fotograaf toernooisite).

Piet Bouma, 4 oktober 2019
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