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Boomstra vol in de
beugels tijdens WK
Het is dringen aan de kop van het WK dammen, waarin titelverdediger Alexander Georgiev op de hielen wordt gezeten
door drie oranje musketiers en twee oprukkende cracks.
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H

et WK dammen is bijna
op de helft, maar van de
uitkomst valt geen zinnig woord te zeggen. Weliswaar heeft Alexander Georgiev in
fluwelen stijl al driemaal toegeslagen, maar de wereldkampioen heeft
ook al puntjes gemorst tegen mindere goden en nog een zwaar programma voor de boeg. Nog kansen genoeg dus voor de concurrentie, maar
met name Roel Boomstra mocht na
zijn toch wat stroeve start geen terrein verliezen. En dus ging de Europees kampioen dit weekend vol in de
beugels. Tegen zijn kameraad Wouter Sipma en de Congolees Freddy
Loko sloeg zijn voordeel niet door,
maar in een prachtig gevecht tegen
de met de stip op de hitlijsten gestegen Jan Groenendijk was het zaterdag eindelijk prijs.
Nadat Groenendijk in de ochtendronde een paar uur rust kreeg van de
rechtstreeks naar remise ruilende
Ivanov en Roel Boomstra een veelbelovende aanval door de secuur verdedigende Wouter Sipma zag ge-

keerd, vlogen de twee kemphanen
elkaar vanaf de eerste zet naar de
keel. Boomstra had met twee punten
achterstand weinig keus, maar het
pleit voor de 17-jarige Wageningse
scholier dat hij de toegeworpen
handschoen opnam. Al snel bleek
echter dat Boomstra de finesses van
de complexe stelling beter doorgrondde. Vanuit de flankopening
schakelde hij met enkele actieve ruilen soepel naar een klassiek middenspel, waarna een vlijmscherpe wederzijdse Ghestem-doorstoot een
adembenemende finale inluidde. In
die fase toonde Boomstra zijn klasse.
Weliswaar overzag hij een fraaie
door Hans Jansen aangegeven sluitende winst, maar een verrassende
afwikkeling bleek ruimschoots te
voldoen, temeer daar Groenendijk
inmiddels vrijwel door zijn tijd heen
was en geen verdediging meer wist
te vinden.
,,Een belangrijke winst op een
sterke tegenstander’’, aldus Boomstra. ,,Na die scherpe opening heb ik
denk ik vooral het middenspel goed
gespeeld. Ik kon de druk erop houden en daardoor uiteindelijk de be-

slissing forceren.’’
Ondertussen had ook de tweede
noordelijke troef Wouter Sipma
twee punten aan zijn totaal toegevoegd. Vanuit een vrijwillige opsluiting plaatste hij hekkensluiter Forbin voor onoverkomelijke problemen en kwam evenals Boomstra op
plus twee. Meer zat er voor Sipma dit
weekend niet in, want gisteren bleef
een interessante flankpartij met Jan
Groenendijk volmaakt in evenwicht.
Roel Boomstra daarentegen baalde stevig van zijn remise met Freddy
Loko. De Congolees had na twee nullen weer eens een goede dag. Boomstra: ,,Ik heb niet de kansrijkste variant gekozen. Maar goed, zulke partijen heb je er altijd bij.’’
Ondertussen zijn twee gevaarlijke
klanten in de kopgroep neergestreken. De 27-jarige Oekraïner Artem
Ivanov versloeg achtereenvolgens
de Afrikanen Loko en Samb en ook
Alexei Tsjizjov is er weer helemaal
bij. Gisteren schoof hij vanuit het
niets zijn landgenoot Sjaibakov naar
de afgrond. Zelfs met tien wereldtitels op zak is de 51-jarige grootmeester dus nog lang niet verzadigd.

Roel Boomstra (links) en Jan Groenendijk noteren naarstig hun bevindingen tijdens hun WK-match in Emmen.
FOTO JAN ANNINGA

