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‘Ik wil een ton voor WK-match’
Ernst Slagter

Wereldkampioen dammen Alexander Georgiev
maakt in Hoogeveen een uitstapje naar het
schaakbord, maar de Rus blikt ook alvast vooruit op
de WK-match tegen Roel Boomstra. Als die er komt,
tenminste.
Hij is moe. Natuurlijk, Alexander Georgiev domineert sinds de eeuwwisseling in de
damwereld. Maar nu zit hij in het Hoogeveense Raadhuis achter een schaakbord.
Toch een heel andere tak van (denk)sport. ,,Ik weet niet veel van
openingstheorieën, middenspel en eindspel. Dus ik ben telkens aan het zoeken.
Aan het eind van de dag ben ik moe. Erg moe.”
Georgiev speelt deze week op uitnodiging van de organisatie mee in de tweede
amateurgroep op het Hoogeveen Schaaktoernooi. Hij was toch al in Nederland.
Uitgerekend Roel Boomstra was hem zondag de baas bij het WK rapiddammen in
Beilen. Noem het een voorafje voor de WK-match tussen Georgiev en Boomstra,
die eind 2020 gespeeld zou moeten worden. Daarover later meer.
Want eerst nog even over de tijdelijke overstap naar het schaakbord. Georgiev
speelt zeker niet onverdienstelijk in Hoogeveen. Een bescheiden lach. ,,Het blijft
een amateurgroep. Maar het gaat niet slecht. Voor een dammer. Weet je wat het
is? Het is soms saai om alleen maar te dammen. Schaken is een ander spel met
andere berekeningen. Ik volg ook redelijk wat schaaktoernooien. Het is een andere
training voor het brein. En het houdt me in vorm.”
Met zijn tiende wereldtitel kwam de grootmeester begin deze maand in Ivoorkust
op gelijke hoogte met zijn legendarische landgenoot Alexei Chizhov. Georgiev was
tevreden over het niveau van de wedstrijden in het klassiek rondtoernooi. De
omstandigheden in hoofdstad Yamoussoukro konden hem evenwel minder
bekoren. Zo verbleven de WK-dammers wekenlang in dezelfde speelzaal. ,,Met
het hotel en het eten was weinig mis, maar we mochten niet naar buiten. Het was
te gevaarlijk.”
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De Nederlandse bondscoach Rob Clerc repte over het Wilde Westen. Hij pleitte er
zelfs voor dat de werelddambond (FMJD) de komende 23 jaar niet meer een WK
zou moeten organiseren in Afrika. ,,Ik begrijp hem wel”, zegt Georgiev. ,,Het was
ook 23 jaar geleden dat er voor het laatst een WK werd gehouden in Afrika. Toen
zaten we in Abidjan en waren er ook grote problemen. Een land moet er wel klaar
voor zijn om gastheer te zijn van een WK dammen. Het was waarschijnlijk beter
geweest als we niet in Ivoorkust hadden gespeeld.”
Of hij eind volgend jaar in een match tegen Boomstra zijn titel gaat verdedigen? De
Groninger is aan zet, benadrukt Georgiev. ,,Het zou een heel interessante match
zijn. Misschien wel de interessantste van dit moment. Maar ik weet niet wat Roel
wil. Hij besteedt nu veel tijd aan zijn studie. Maar als hij besluit mij uit te dagen, zal
hij veel voorbereidingstijd nodig hebben. Dat wordt dus moeilijk. Toen ik Roel er
tijdens het WK rapiddammen over sprak, zei hij dat hij eerst na moest denken en
met de Nederlands dambond wil praten. Wat kan ik meer doen dan afwachten? Ik
kan hem in elk geval niet dwingen. Roel moet vooral doen wat hij zelf wil.”
Als Boomstra inderdaad een match wil spelen, betekent dat overigens niet per se
dat Georgiev de uitdaging aangaat. ,,Als de match niet goed georganiseerd wordt
en er niet genoeg prijzengeld is, zal ik weigeren om te spelen. Toen ik zestien jaar
geleden tegen Chizhov voor het eerst wereldkampioen werd, was het prijzengeld
60.000 euro. Dat was een mooi bedrag, al was dat toen veel meer waard dan nu.
Ik wil nu minimaal een ton. Anders is het niet interessant.”
Bij de vorige WK-match, die tussen zijn landgenoot Alexander Schwarzman en
Boomstra, verdeelden die twee ‘slechts’ 30.000 euro. ,,Veel te weinig”, vindt
Georgiev. ,,Als we de match zowel in Rusland als Nederland spelen, zouden beide
landen 50.000 euro aan prijzengeld moeten reserveren. Ik denk dat er een goede
kans is dat we dat in Rusland voor elkaar krijgen. Maar ik weet niet hoe het in
Nederland zit. Of ik het hier met Roel over heb? Dat gaan we pas doen als hij
besluit om tegen mij te spelen.”
Georgiev voelt in elk geval weer de drang om de beste te willen zijn. Toen hij in
2015 in Emmen voor de negende keer wereldkampioen werd, besloot hij zijn titel
niet te verdedigen. Daardoor werd de match van 2016 een Nederlands onderonsje
tussen Jan Groenendijk en Boomstra, waarbij laatstgenoemde zich voor het eerst
tot wereldkampioen kroonde.
,,Ik was na mijn titel in 2015 enorm blij, maar ook heel moe. Ik heb een poosje
gedacht dat ik nooit meer zou spelen voor WK-titels. Het heeft me ook geholpen
om daar eens niet mee bezig te zijn. Maar ik ben van gedachten veranderd, omdat
er naast het WK niet zo veel interessante damtoernooien zijn. Ik voel weer de
drang om me te meten met de beste dammers ter wereld.”
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Toen Boomstra in 2016 wereldkampioen werd, voelde het voor hem alsof hij zijn
missie volbracht. Boomstra zag door het mondiale succes enigszins gelijkenissen
met de mentale toestand van wijlen Jannes van der Wal, die na zijn wereldtitel in
1982 het spoor even bijster was.
Waarom Georgiev ook na tien wereldtitels nog de beste wil zijn? Hij haalt zijn
schouders op. ,,Ik zie geen problemen. Er zijn te veel positieve aspecten om te
stoppen. Een dammer heeft een interessant leven. We reizen de wereld over en
verdienen daar ons geld mee. Al weet ik niet of dat in Nederland ook mogelijk is. In
Rusland zijn er behoorlijk goede mogelijkheden om professional te zijn en je brood
met dammen te verdienen. Ik doe wat ik graag wil. Dat is eigenlijk mijn enige échte
ambitie.”
Hij sluit af met een waarschuwende vinger. Georgiev kijkt soms met enige jaloezie
naar de innovaties in het schaken, waarbij toernooien en wedstrijden steeds vaker
gepaard gaan met grote schermen, commentatoren, analyses en vertalingen. ,,Bij
onze WK-matches gebeurt er nog vrijwel niets. Hoe kun je de schoonheid van het
dammen herkennen als je het spel niet begrijpt? De damfederatie moet de mensen
veel meer laten zien hoe mooi deze sport is. Of daarin een rol voor mij is
weggelegd? Nee, ik speel. En ik leg uit wat ze moeten doen. Zoals nu,
bijvoorbeeld.”
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