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Groenendijk en Boomstra winnen
DOOR ANTON JANSSEN

EMMEN Jan Groenendijk en Roel Boomstra hebben op de voorlaatste dag voor het WK
dammen de laatste strohalm gegrepen. De beide jonge Nederlanders verkleinden hun
achterstand op koploper Alexander Georgiev tot één luttel puntje.
Groenendijk zat gisteren tegenover hekkensluiter Frantz Forbin. De jonge Wageninger
speelde geïnspireerd en hield het spel overzichtelijk. De partij kreeg een onverwacht snelle
afloop toen Forbin, met de lange toernooiduur als onzichtbare tegenstander, in het middenspel
het slachtoffer werd van een tactische wending. Groenendijk weefde een afwikkeling in zijn
stelling.
Forbin kon kiezen tussen een slag naar dam toestaan of een doorbraak naar de damlijn. Hij
nam de laatste voortzetting en ging enkele zetten later knock out. De 17 jarige debutant velde
met een rondslag over vijf schijven het vonnis.
Boomstra ging mee met Groenendijk. De Europees kampioen wikkelde zijn partij tegen
Arnaud Cordier in stijl af. Vanuit een fraaie variant kreeg Boomstra winnend overwicht. De
Franse kampioen had materieel voordeel maar kon de lijn niet meer passeren waarlangs hij de
damlijn zou moeten bereiken.
Intussen had Georgiev tegen Erdenebileg Dul een wanhoopsactie voor winst ingezet. De Rus
had weinig bereikt en ondernam een dure doorbraakactie. De Mongoliër hield met zijn zes
schijven tegen drie van de titelverdediger het hoofd koel en koerste naar remise.
Georgiev gaat de laatste ronde in met één punt voorsprong op Groenendijk en Boomstra. Het
trio dat voor goud, zilver en brons gaat, kan zich vandaag geen misstap permitteren. De druk
ligt bij de Rus die, net als zijn twee Nederlandse achtervolgers, winnen als opdracht heeft. De
nummer 2 van dit WK krijgt het recht de toernooiwinnaar in een match uit te dagen.
Vandaag heeft Boomstra met zijn partij tegen Ganjargal Ganbaatar uit Mongolië op papier het
lichtste programma. Georgiev moet tegen Wouter Sipma tot het uiterste gaan en voor
Groenendijk is Cordier de laatste horde om zich te bewijzen.

