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Roel Boomstra (r) valt aan, maar moet ook tegen Alexei Tsjizjov genoegen nemen met een remise.

FOTO GEB KOS

Wat kan Boomstra nog
meer doen voor zege?
BERT DOLLEKAMP
EMMEN Alexander Georgiev stevent

af op zijn negende wereldtitel, met
in zijn spoor WK-revelatie Jan Groenendijk. De titelkansen van de fantastisch spelende Roel Boomstra
zijn door twee vermoedelijke nazaten van Houdini vrijwel tot nul gereduceerd.
In een weekend waarin hij speelde
als de wereldkampioen die hij zo
graag wil worden, kwam Roel Boomstra niet zozeer zichzelf tegen, maarwel twee tegenstanders die een ongelooflijke verdediging op het bord
toverden. Dat zijn middagpartij zaterdag tegen Alexei Tsjizjov in een
snelle remise eindigde, was mede gezien de rustige aanpak van de recordkampioen geen verrassing.
Maar wat Boomstra zaterdagochtend tegen de Braziliaan Alain Silva
en zondag tegen de Ivoriaan Joël Atse overkwam, tart elke beschrijving.
Beiden ontsnapten op wonderbaarlijke wijze uit een fantastisch gespeelde omsingeling van de Europees kampioen. Zowel Silva als Atse
waren tot dan toe ongeslagen, maar
leken door Boomstra regelrecht van
het bord te worden gespeeld. Maar
zijn spel maakte ook onvermoede
krachten los bij de Braziliaan en de
Ivoriaan. ,,Ik heb Silva nog nooit zo

Roel Boomstra
doet alles om kans
op wonder levend
te houden
fantastisch zien spelen”, aldus
Boomstra.
Een dag later moest hij opnieuw
aan de bak tegen Atse, die zomaar
het podium kan halen. ,,Misschien is
dit wel de mooiste partij van het hele
WK”, aldus bondscoach Rob Clerc,
die genoot van het wervelende spel
van zijn kopman. Deze dook in een
Hans Jansen-achtige omsingeling de
randen in en dropte via twee tijdelijke offers op rij een verkenner ver in
de zwarte linies.
In de demonstratiezaal kwam ook
Harm Wiersma superlatieven tekort.
,,Wat een krankjorum idee is dit”,
sprak hij bij één van de vele varianten. Maar hoe fraai Boomstra het
ook speelde - ook de Ivoriaan toverde met behulp van inventieve combinatiedreigingen een onverwachte
verdediging onder zijn zwarte rastahaardos vandaan. Boomstra offerde
nog twee schijven en brak door naar
dam, maar even later deed de Afrikaan hetzelfde, zodat de eindstand
1-1 in de scoretabel in niets meer

deed herinneren aan het onderliggende spektakel.
Ondertussen had Alexander Georgiev de Senegalees Samb van het
bord geschoven en omdat geen van
de overige favorieten tot winst
kwam, staat de wereldkampioen er
drie ronden voor het einde florissant
voor. Wouter Sipma ontsnapte tegen
de Rus Ainur Shaibakov aan een nederlaag, miste op zijn beurt de winst
tegen de Kameroener Kouogueu en
kon ook de Let Vipulis niet verslaan.
Gelukkig voor de Nederlanders beet
hekkensluiter Forbin van zich af tegen Artem Ivanov, zodat de Oekrainer binnen bereik blijft.
De komende dagen gaat het behalve om de wereldtitel ook om de
vraag wie de uitdager van Alexander
Georgiev wordt. Jan Groenendijk
heeft verreweg de beste papieren,
omdat bij gelijk eindigen niet het
onderling resultaat als eerste geldt,
maar het aantal overwinningen.
Vrijwel alle topspelers vinden dit
overigens een bizarre regel, bedacht
door bestuurders die van sport geen
kaas hebben gegeten.
Roel Boomstra zul je er op dit kritieke punt in zijn carrière echter niet
over horen klagen. De Europees
kampioen zeurt niet en zal tegen
Forbin, Cordier en Gantabar alles uit
de kast halen, om de kans op een
wonder levend te houden.

