Nog één punt, dan is Boomstra de beste

Sommige damliefhebbers vinden WKwedstrijden in een glazen huis te veel
poeha.
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De strijd om de wereldtitel dammen
is nog altijd onbeslist, hoewel de
eindzege Roel Boomstra (23) bijna
niet meer kan ontgaan. De
negende partij in de tweekamp
tussen hem en Jan Groenendijk
(18) eindigde dinsdag in remise.
Boomstra heeft nog één punt nodig
om wereldkampioen te worden.
Groenendijk heeft nog een
theoretische kans. Hij zal de
resterende drie partijen moeten
winnen, wat hij zelf 'heel
onwaarschijnlijk' acht.
Boomstra begon de wedstrijd
dinsdag met een uitstekende
startpositie: hij had de drie vereiste
winstpartijen al op zak, waar
Groenendijk nog geen partij in zijn
voordeel besliste. 'De druk was er
na de winst van maandag al af', zei
Boomstra na de partij, die
plaatshad in het Glazen Huis op het
Plein in Den Haag. 'Het is jammer
dat het vandaag nog niet gelukt is
om wereldkampioen te worden,
maar winst zat er echt niet in.' Jan
Groenendijk zat er na afloop
verslagen bij. Hij had risico
genomen en 'een trucje uitgehaald,
maar Roel had me meteen door'.
Halverwege de wedstrijd was er al
kans op remise, maar die liet hij
lopen. 'Ik wilde winnen, ik heb op
dit moment niks aan remise.'
De jonge Groenendijk staat bekend
om zijn impulsieve en gedurfde
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speelstijl. Een echte smaakmaker,
hoewel hij naar eigen zeggen het
hoofd nog niet voldoende koel
houdt onder druk. Boomstra,
evenals Groenendijk student
natuurkunde, speelt bedachtzamer.
Hij onderbrak zijn studie om zich
gedurende een half jaar grondig
voor te bereiden op het WK. Beide
dammers krijgen een maandelijkse
toelage van NOC*NSF. De vele
uren intensieve training betaalden
zich uit. Ook het werken met een
'mental coach' heeft Boomstra veel
opgeleverd. Zo heeft hij geleerd zijn
perfectionisme te beteugelen. 'Als
ik voorheen een fout maakte
vertelde ik mezelf dat ik er niks van
kon. Gedachten die niets
opleveren. Ik heb geleerd om terug
te komen, te werken met de situatie
zoals die is. Gelukkig kun je daar
als dammer tijdens een partij rustig
een minuut de tijd voor nemen.'

Groenendijk (18). 'Jammer dat het
nog niet is gelukt.'

De tweekamp tussen Boomstra en
Groenendijk werd een mediacircus.
Muzieklabel Top Notch adopteerde
de twee jonge dammers en
koppelde zo de sport aan hiphop.
Speelden de dammers de eerdere
partijen in Groningen, Wageningen
en in de Eerste Kamer, dinsdag
zaten ze vol in het zicht in het
Glazen Huis, midden in Den Haag.
Damliefhebbers krabden zich
achter de oren: was al die poeha
nu wel nodig? De dammers zouden
alleen maar afgeleid worden door
al die wandelende mensen. Het viel
de dammers zelf uiteindelijk erg
mee. De WK-organisatie hoopt
vooral de hernieuwde aandacht
voor de sport vast te kunnen
houden. 'Het hangt er sterk van af
hoe we de komende twee jaar naar
het WK van 2018 invullen', aldus
toernooidirecteur Maarten Kolsloot.
'De winnaar van dit WK verdedigt
daar zijn titel. Wat mij betreft
beginnen de voorbereidingen
komende maandag.'
Dammen
Hij had al wereldkampioen kunnen
zijn. Maar Boomstra (23) wist nog
niet te winnen van de impulsieve
woensdag 14 december 2016
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