Dammen
verliep aanvankelijk helemaal niet
slecht voor Groenendijk, die op dat
moment nog goede hoop moet
hebben gehad zijn toen nog
overbrugbare achterstand weg te
werken. Maar een zware fout op de
38ste zet, gevolgd door een tweetal
nieuwe onnauwkeurigheden, deed
de balans ineens ten gunste van
Boomstra doorslaan. Die dwong
met twee krachtzetten de overgang
naar een 4x2-eindspel af, dat hij
vervolgens met indrukwekkend
vaste hand in winst omzette.

Tegen de dreigende oversteek
73...31-37/36-41!, waarbij de
vangstelling 16/D27 een
onontbeerlijke ondersteunende rol
speelt, heeft wit nu geen verweer
meer. Groenendijk gaf zich
derhalve gewonnen.

Zie diagram.
TON SIJBRANDS

Vandaag wordt in het
Scheveningse Zuiderstrandtheater
de twaalfde en laatste partij
gespeeld van de tweekamp om het
WK 2016 tussen Jan Groenendijk
en Roel Boomstra. Van een
eventuele sneldambarrage zal het
niet meer komen: afgelopen
donderdag scoorde Boomstra het
benodigde vierde winstpunt,
waarmee hij de wereldtitel
veroverde.
Om op de valreep een herkamp uit
het vuur te slepen had Groenendijk
bij een 12-6 achterstand de laatste
drie partijen moeten winnen, wat
een onmogelijke opgave bleek.
Ik meen te mogen stellen dat
Boomstra's zege alleszins verdiend
is. En ook het grote verschil in
punten lijkt mij nauwelijks
geflatteerd. Natuurlijk: Groenendijk
had de tweede partij moeten
winnen. En het is óók waar dat zijn
nederlaag in de achtste partij
volstrekt onnodig was. Daar staat
tegenover dat Boomstra in bijna
alle remisepartijen het spel
dicteerde. Meer dan eens (zoals in
de partijen vier, zes en negen) kon
hij slechts op het nippertje van de
winst worden afgehouden.
Hoe trefzeker Boomstra te werk
gaat zodra hem ook maar de
geringste kans geboden wordt,
bleek in de beslissende fase van de
vijfde partij. Dat klassieke duel
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Zo stond het na Boomstra's 37ste
zet 24-29.
Er volgde: 38.36-31? (zadelt zich
eigenhandig met een ernstige
zwakte op; na gewoon 38.47-42!
29x40 39.45x34 20-24 40.38-33!
was het remise geworden)
38...29x40 39.45x34 20-24 40.3833(?) (veiliger is 47-41-36) 40...1117 41.22x11 6x17 42.34-30?! (en
hierna staat wit definitief op verlies)
42...25x34 43.39x30 23-29!! 44.4338 3-9!! (vlecht de dreiging 45...2934!, 46...24-29 en 48...18-22 + in
de stand) 45.28-23 (ook na 45.3025 17-22! 46.28x17 21x12 had
zwart gewonnen) 45...19x39
46.30x8 9-13! 47.8x19 39-44
48.19-14 44-49! 49.14-9(!)
(Groenendijk vindt het enige
serieuze verdedigingsplan) 49...2933! 50.38x29 18-22 51.27x18 49x4
52.29-24(!) 4x36 53.37-31(!) 36x30
54.35x24 21-27 55.24-19 27-32
56.19-14 32-38 57.14-10 38-43
58.10-4 43-49 59.4-15 49-32 60.154 32-23 61.4-36 23-37 62.36-18 1721! (dreigt zijn dam op veld 41 te
offeren) 63.18-36 37-10! 64.47-42
(absoluut gedwongen) 64...10-4!
(en vooral niet 64...10-15? 65.4237! met remise!!) 65.36-47 4-31
66.42-38 31-4 67.38-33 26-31
68.47-41 21-27! 69.41-23 31-36
70.23-14 4-15! 71.33-28 15-4!
(Boomstra bedient zich van het
winstmechanisme dat de 19-jarige
Sjtsjogoljev in het WK 1960 tegen
titelhouder Koeperman toepaste!)
72.14-19 27-31!
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