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Regerend wereldkampioen Georgiev op zoek naar versterking van de inwendige mens. FOTO CORNÉ SPARIDAENS

Boomstra scoort een
scalp die er wezen mag
BERT DOLLEKAMP

EMMEN De enige rustdag op het
WK dammen in Emmen lijkt
heilzaam te hebben gewerkt
voor Roel Boomstra.

Met een partij uit een stuk zette
hij ‘rondenteller’ Leopold Kouoqueu van het bord en heeft wereldkampioen Georgiev weer in
het vizier.
Leopold Kouogueu is een taaie
rakker. Meer dan twee partijen
per kalenderjaar zal hij niet verliezen. En als hij onderuit gaat, gebeurt het doorgaans in een onschuldig zomertoernooitje, waarin hij zich tegen spelers van wat
mindere statuur nog wel eens wil
uitleven in het betere gooi- en
smijtwerk. Maar niet op het WK.
In Emmen fungeert de grootmeester uit Kameroen in de eerste toernooihelft als rondenteller.
Tien kaarsrechte paaltjes in de

Roel óBoomstra
lijkt de juiste
keuzes te hebben
gemaakt
scoretabel staan voor evenzovele
remises. Tsjizjov, Baljakin, Ndjofang en ga zo maar door. Het is
bijna om moedeloos van te worden voor de toch al moeizaam
scorende Roel Boomstra, die in de
elfde ronde uitgerekend deze verdedigingskunstenaar treft.
De enige rustdag in het loodzware toernooi heeft Boomstra
benut om tot bezinning te komen. In tegenstelling tot de andere Nederlanders, die de eigen
thuishaven opzoeken, slaapt hij
met het ouderlijk huis op steenworp afstand gewoon in Hotel
Ten Cate. Hij wil in de sfeer van
het toernooi blijven en zich concentreren op de tweede toernooihelft.
In een eerder afgesproken interview met een landelijke krant
heeft hij even geen trek. Rob Clerc
neemt het pr-klusje graag over.
Hij werkt al zo’n acht jaar met
Boomstra en de twee weten precies wat ze aan elkaar hebben. Bovendien geeft het de bondscoach
de gelegenheid zijn visie op de
topsport dammen te ventileren.
Zo vaak komen de media immers
niet over de vloer. Pas nu het WK
halverwege is en de Nederlanders
zich aardig in de kijker spelen, weten ze Emmen te vinden.
Boomstra lijkt de juiste keuzes

te hebben gemaakt, want een dag
later speelt hij de defensie van
Kouogueu in vloeiende stijl aan
gort en staat na afloop opgelucht
een heus rijtje verslaggevers te
woord. ,,Dit is een pak van mijn
hart, zeker ook als het tegen zo’n
taaie tegenstander lukt. Het liep
vanaf de eerste zet lekker. Ik had
steeds het beste van het spel, kon
me op het juiste moment uit de
opsluiting ruilen waarna de rest
bijna vanzelf ging.’’
Ook demonstrateur Auke
Scholma, die met Harm Wiersma
bij toerbeurt de partijen van tekst
en uitleg voorziet, is te spreken
over het spel van zijn teamgenoot
bij Hijken DTC. ,,Boomstra scoort
vandaag een scalp die er wezen
mag”, zegt hij goedkeurend. Om
met enkele puntige varianten te
illustreren waarom er op de zege
niets valt af te dingen.
Tevreden stelde Boomstra vast
dat Alexander Georgiev tegen
Alexander Baljakin niets weet te
bereiken ,,Ik heb hem weer in het
vizier.’’ Want nog steeds beschouwt de in Emmen getogen
Groninger de wereldkampioen
als zijn voornaamste concurrent.
Al ziet hij natuurlijk ook dat het
rijtje verslaggevers dat zich bij Jan
Groenendijk meldt nog net iets
langer is dan bij hem.
,,Jan fungeert als bliksemafleider’’, grapt de Europees kampioen. Maar hij weet ook dat hij op
Groenendijk nog steeds een
winstpartij moet goedmaken.
Bij de achtervolgers voegt zich
ook de Oekraïner Artem Ivanov,
die tegen de subtoppers opmerkelijk gemakkelijk weet te scoren
en nu de Mongoliër Erdenebileg
Dul pootje licht. Ook de Ivoriaan
Joël Atse vindt de aansluiting bij
de kopgroep met een prachtige
tempowinst op de Let Vipulis.
Met ook Wouter Sipma en Alexei
Tsjizjov op het vinkentouw is er
derhalve acht ronden voor het
einde nog niets beslist.

UITSLAGEN
Elfde ronde: Loko (Con)-Sipma 1-1, Samb
(Sen)-Groenendijk 1-1, Kouoqueu (Kam)Boomstra 0-2, Erdenebileg (Mon)-Ivanov
(Oek) 0-2, Georgiev (Rus)-Baljakin 1-1, Silva
(Bra)-Heusdens 1-1, Tsjizjov (Rus) - Ndjofang
(Con) 1-1, Atse (Ivo)-Vipulis (Let) 2-0, Forbin
(Fra)-Shaibakov (Rus) 1-1, Cordier (Fra)-Gantabaar (Mon) 1-1.
Stand: 1. Georgiev 11-15 (4 winst), 2. Groenendijk 11-14 (4w), 3. Boomstra en Ivanov 11-14
(3w), 5. Atse, Tsjizjov en Sipma 10-12 (2w), 8.
Cordier 11-12 (2w), 9. Baljakin en Silva 11-12
(1w), 11. Shaibakov 11-11 (1w), 12. Samb 11-10
(1w), 13. Kouoqueu en Ndjofang 11-10, 15. Erdenebileg en Loko 11-9 (1w) 17. Gantabaar
11-9, 18. Heusdens 11-8 (1w), 19. Vipulis 11-7 en
20. Forbin 11-5.
Het WK is live te volgen op www.WCdraughts.com.

