07 november 2015 , pag. 56

WK DAMMEN IN EMMEN

Boomstra kan niet
wachten tot WK begint
Vanaf morgen is hotel ten Cate in Emmen ruim twee weken
het strijdtoneel van het WK dammen. Afgelopen week introduceerden we enkele kanshebbers. Vandaag: Roel Boomstra
BERT DOLLEKAMP

‘M

y congratulations to
Alexander Georgiev
for winning his 8th
World Title! I am
looking forward to compete against
such a legend of the game in the upcoming World Championship.’’ Aldus Roel Boomstra een week geleden op Facebook, waarop hij sinds
afgelopen zomer zijn eigen pr verzorgt. Er spreekt respect uit voor zijn
concurrenten, maar ook de gretigheid van een topsporter in de startblokken.
Het was maar een onschuldig
sneldamtoernooi tijdens de Nina
Hoekman Memorial, eind oktober
in Zutphen. Een eerbetoon van tegenstanders, teamgenoten, collega
trainers en leerlingen aan de vorig
jaar aan kanker overleden kampioene en damcoach. Onder hen Roel
Boomstra, die vooral in mentaal opzicht veel heeft geleerd van de wilskrachtige Hoekman. Maar hoe ontspannen de sfeer ook was, Boomstra
wilde wel gewoon winnen. Dat deed
hij met opmerkelijk gemak, waarbij
ook cracks als Anatoli Gantwarg,
Pim Meurs en zijn eigen coach Rob
Clerc werden weggetikt.

Het speelse machtsvertoon illustreerde wat hij een week tevoren in
Groningen vertelde. ,,Ik begrijp en
beheers het spel veel beter dan bij
vorige WK’s. Voor mijn gevoel had ik
in 2011 bij mijn eerste WK weinig te
zoeken, ook al werd ik zevende. En in
2013 in Ufa was ik net uit een diep dal
geklommen. Als alles mee had gezeten had ik misschien kunnen winnen, maar ik liep daar wel voortdurend op mijn tenen. Nu ben een stuk
verder. Los van de trainingsuren heb
ik meer ervaring opgebouwd en met
de winst in de Worldcup 2013, het EK
2014 en het afgelopen NK bewezen
onder druk te kunnen presteren. Belangrijk daarbij is dat je gelooft in
wat je doet. Vooral Rob Clerc heeft
dat erin gehamerd.’’
Boomstra is te spreken over de
hulp die hij krijgt. ,,Natuurlijk gaat er
wel eens iets mis, maar per saldo is
het talent- en topsportprogramma
het beste wat de bond te bieden
heeft. Ik heb de kans gekregen om
mijn eigen koers uit te stippelen.’’
De jonge grootmeester weet ook
dat de bond het binnenhalen van de
wereldtitel tot speerpunt van beleid
heeft gemaakt en dat subsidies en
banen op de tocht staan als dat niet
lukt. Maar extra druk voelt hij niet.

,,Daar ga ik niet anders door spelen,
ook bij een Nederlandse wereldtitel
moeten we maar afwachten hoe het
daarna verder gaat. Voor mezelf
geldt dat ik na het WK eerst mijn bachelor natuurkunde ga afmaken.
Daarna ga ik rustig bekijken hoe de
vlag erbij hangt en wat ik zelf ga
doen.’’
Of dat een professioneel vervolg
van zijn damloopbaan is, weet
Boomstra nog niet. ,,Ze vragen me
regelmatig of ik niet beter had kunnen blijven schaken, als je ziet wat iemand als Magnus Carlsen verdient.
Maar dat is geen relevante vraag. Ik
heb ooit voor dammen gekozen vanwege mijn fascinatie voor dit spel
met zijn ongekende diepgang. Zonder het plezier en de motivatie die
dat me geeft was ik nooit zover gekomen.’’
Deze Roel Boomstra schrijft in een
glasheldere beschouwing begin oktober op de website van zijn club Hijken DTC: ,,Mijn grootste uitdaging
wordt mijn nieuwe krachten juist in
te zetten tijdens dit WK. Als ik in de
buurt van mijn topniveau kom, ben
ik ervan overtuigd dat ik goede kans
maak op de wereldtitel. Wat mij betreft kan het niet snel genoeg beginnen!’’

