Dammen
33.28-22! (brengt een explosieve
klassieke stelling op het bord)
33...18-23 34.33-28
Zie diagram

TON SIJBRANDS

Behalve naar de vraag of Georgiev
eindelijk eens van zijn troon zou
worden gestoten (niet dus), ging
tijdens het WK-toernooi de meeste
aandacht uit naar de tweestrijd
tussen Roel Boomstra (22) en Jan
Groenendijk (17). Die bereikte een
eerste hoogtepunt in de achtste
ronde, toen zij voor hun (nog maar)
derde onderlinge partij aantraden.
Ditmaal zou er, anders dan in
Hoogeveen 2013 en Salou 2015,
géén puntendeling uit de bus rollen:
Boomstra-Groenendijk
WK 2015
1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.3732 10-14 4.41-37 17-21 5.35-30 2025 6.33-29 11-17 7.39-33 7-11
8.44-39 1-7 9.50-44 5-10 10.40-35
14-19 11.33-28 9-14 12.31-27 3-9
(scherp openingsspel van
weerskanten) 13.38-33 14-20
14.44-40 20-24 15.29x20 25x14*
(zo wit al niet op concreet voordeel
kan bogen, is deze op z'n minst als
de morele winnaar uit de opening
gekomen) 16.49-44 (om 16...2126?! met 30-24x25! te
beantwoorden) 16...15-20 17.30-25
21-26 18.34-29 23x34 19.39x30
20-24 20.43-38 17-21 21.40-34 1822 22.28x17 11x31 23.36x27 12-18
24.44-40 7-11 25.46-41 11-17
26.41-36 17-22 27.34-29 22x31
28.36x27 10-15 29.29x20 15x24
30.33-28 4-10 (anders 31.27-22!
enz.) 31.38-33 2-7 32.42-38 7-11
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34... 23-29 35.48-42! 11-17? (zwart
stond al moeilijk, maar dit verergert
de zaak) 36.22x11 6x17 37.27-22?
(mist de vrijwel onmiddellijke winst
met 37.40-34! 29x40 38.45x34 8-12
39.47-41! 12-18 40.28-23!!) 37...812?! 38.22x11 16x7 39.47-41! 1015? (andermaal niet de beste
verdediging) 40.41-36! 7-11 41.3833!! 29x47 42.28-23 19x28 43.30x6
28-33 44.6-1! 33-39 45.1-6!!
(Boomstra wikkelt af naar een
macro-eindspel waarin het kleinst
denkbare materiële verschil wel
degelijk beslissend blijkt) 45...39-43
46.37-31! 26x28 47.6x48 9-13
48.48-30! 13-18 49.30-43! 21-26
50.43-32 (verovert een tweede
schijf) 50...18-22 51.32x5 47-38 (en
dit kost zelfs een derde stuk) 52.546! 38-27* 53.40-34! 26-31* (met
de giftige remisedreiging 54...1520!! enz.; maar:) 54.35-30!! 27-49
55.36x18 49-35 56.18-12!

slotronde een situatie ontstaan
waarin hij met winst op Ganjargal
zowel koploper Georgiev (+6) als
Groenendijk het nakijken kon
geven. Boomstra bleef echter,
evenals de twee andere
titelkandidaten, op remise steken.
Met als gevolg dat zelfs de
'troostprijs': de in 2016 te verspelen
WK-match tegen Georgiev, voor
zijn neus werd weggekaapt door
diezelfde 17-jarige scholier die hij
anderhalve week tevoren nog had
verslagen...

En zonder de damvangst op veld
30 af te wachten, gaf zwart het op.
Met deze fraaie zege liet Boomstra
zich ook in mentaal opzicht van zijn
beste kant zien. Tenslotte had hij
bij het begin van de partij tegen een
achterstand van twee punten op
Groenendijk (10 uit 7) aangekeken.
En ook qua media-aandacht
ondervond de oudste van de beide
supertalenten - zo gaan die dingen
nu eenmaal - steeds meer
concurrentie van de jongste. Om
die dan tóch in een rechtstreeks
duel te verslaan, is een prestatie
van formaat.
Maar daarmee was Boomstra niet
van zijn plaaggeest verlost. Want
Groenendijk, die in het verleden
óók heeft leren incasseren,
herstelde zich formidabel door van
de resterende elf partijen er opnieuw - drie te winnen.
Doordat Boomstra hetzelfde deed,
was er bij het ingaan van de
zaterdag 09 januari 2016
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