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Alleen Groenendijk en Boomstra ku
unnen in het spoor blijven van Georgiev
BERT DOLLEKAMP

EMMEN Op het WK dammen is het
complete WK gelost door Alexander Georgiev, die geruisloos de zeges aaneen rijgt. Alleen Jan Groenendijk en Roel Boomstra klampen
aan en strijden bovendien om het
recht op de volgende WK match.

,,Roel staat nog steeds beter, maar dit
is met zes tegen zes wel een heel dun
standje. Als wit zich goed verdedigt,
loopt het denk ik remise.’’ Auke
Scholma kan er rond de klok van vijf
uur niet meer van maken voor Roel
Boomstra, die tegen hekkensluiter
Frantz Forbin voor de zoveelste keer
dit WK op graniet stuit.
Het lijkt over en uit voor de Europees kampioen, die afgelopen weekend een fantastische omsingeling
door de grootmeesters Silva en Atse
zag weerlegd, maar nu tegen de
zwakste deelnemer geen vuist heeft

kunnen te maken.
Met de moed der wanhoop perst
Boomstra er nog een centrumaanvalletje uit. De grafiek van computerprogramma Kingsrow loopt al geruime tijd vrijwel horizontaal langs
de nullijn, ten teken dat het digitale
beest de remise al lang en breed
heeft uitgerekend.
Maar WK-debutant Forbin, die
grootmeesters als Tsjizjov, Baljakin,
Ivanov en Shaibakov al keurig op remise hield, denkt wel erg lang na
over voor de hand liggende zetten.
Wellicht begint het lange toernooi
de dammer uit de Franse kolonie Guadeloupe toch op te breken. Met venijnige tussenzetjes brengt Boomstra enkele simpele dreigingen in
het spel. Ze zijn eenvoudig te weerleggen, maar niet als je er al ruim
twee weken dammen onder hoogspanning op hebt zitten.
Dan loopt Forbin zuchtend achter
twee schijven. Grote opwinding bij

de digitale damwand in de bar, in de
perskamer en in de demonstratiezaal, waar de zorgelijk kijkende Annemieke Boomstra het grafiekje op
de laptop op haar schoot plotseling
ziet opvlammen. In de speelzaal
kijkt haar zoon verbaasd naar het
bord en slaat even later toe met een
simpele plakker. Forbin neemt de
verplichte meerslag en Boomstra
slaat naar de damlijn. Hij weet dat
het eindspel nog steeds lastig te winnen is, maar zijn tegenstander is volledig de kluts kwijt en geeft na nog
een zwakke zet ontgoocheld op.
Grote opluchting in het Nederlandse kamp, want Boomstra heeft
nog steeds een minieme kans op
goud of zilver. Bereidwillig staat hij
samen met coach Rob Clerc de filmploeg van Studio Sport te woord, die
de hele dag opnamen heeft gemaakt.
Maar nog steeds heeft Jan Groenendijk de beste vooruitzichten op
Nederlands succes. Hij is door een

serie remises even minder prominent in beeld en ook vandaag lukt
het hem niet om na een scherpe opening de Ivoriaan Atse op de knieën te
krijgen. Maar waar praten we over?
Over een jongen van 17 jaar, die op
zijn eerste WK twee ronden voor tijd
nog volop meedoet om de titel. Die
de afgelopen dagen volledig was opgewassen tegen de geniale invallen
van Georgiev, de routine van Tsjizov
en de behendigheid van Atse. Groenendijk heeft met de Fransen Forbin
en Cordier op het menu een relatief
licht programma. Alleen als de Wageninger iets laat liggen, komt Roel
Boomstra weer in beeld, als hij tenminste vandaag Cordier klopt en op
de slotdag de Mongolier Ganjarbal te
grazen neemt.
En Alexander Georgiev? Geruisloos heeft de wereldkampioen tegen
de Kameroener Kouogoeu opnieuw
toegeslagen. Twee punten heeft hij
meer dan het duo Groenendijk en

Boomstra en hij staat op de drempel
van zijn negende wereldtitel. Rond
zevenen lepelt hij in het restaurant
in zijn eentje vredig een kopje soep
naar binnen. Op de vraag hoe hij zijn
kansen nu ziet, glimlacht hij met ietwat vermoeide blik en fluistert: ,,Ik
heb nooit verwachtingen, dus kan ik
ook nooit teleurgesteld zijn.’’ Zou hij
het daarom zo ver geschopt hebben?
UITSLAGEN
Zeventiende ronde: Erdenebileg (Mon)-Sipma
1-1, Georgiev (Rus)-Kouogueu (Kam) 2-0, Silva
(Bra)-Samb (Sen) 1-1, Atse (Ivo)-Groenendijk 1-1,
Forbin (Fra)-Boomstra 0-2, Cordier (Fra)-Ivanov
(Oek)1-1, Ganargal (Mon)-Baljakin 0-2, HeudensShaibakov (Rus) 1-1, Vipulis (Let)-Ndjofang (Kam)
1-1, Tsjizjov (Rus)-Loko (Kon) 1-1.
Stand: 1. Georgiev 17-23 (6 winst), Groenendijk 1721 (5 winst), 3. Boomstra 17-21 (4w), 4. Ivanov en
Atse 17-20 (3w), 6. Tsjizjov, Baljakin en Sipma 17-19
(2w), 9. Cordier en Ndjofang 17-18 (2w), 11. Silva
17-18 (1w), 12. Samb 17-16 (2w), 13. Shaibakov 1716 (1w), 14. Loko en Vipulis 17-15 (2w), 16. Heusdens 17-14 (2w), 17. Erdenebileg 17-14 (1w), 18.
Kouogueu 17-14, 19. Ganbataar 17-13, 20. Forbin
17-7.
Het WK is van 14.00 tot circa 19.00 uur live te volgen op www.WCdraughts.com.

De man zonder verwachtingen: Alexander Georgiev.
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