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Auke Scholma - adscholma@hotmail.com

Roel Boomstra
schittert in NK
a Roel Boomstra’s glorieuze
zege in Nederlands Kampioenschap is het onweerstaanbaar zijn prestatie te vergelijken
met die van grote voorgangers
uit het verleden.
Slechts weinigen bereiken al op
19-jarige leeftijd zo’n volwassen
meesterschap als het supertalent uit Emmen. We komen uit
bij Piet Roozenburg, die in 1943
als achttienjarige zijn eerste nationale titel behaalde, Ton Sijbrands die in 1967 nog een jaartje jonger was en Harm Wiersma, die in 1972 de concurrentie
declasseerde. Het eerste kampioenschap van Harm Wiersma
mocht ik zelf, als deelnemer aan
het
juniorenkampioenschap,
vanaf de eerste rang aanschouwen. En als deelnemer aan de
jongste titelstrijd in Heerhugowaard werd de herinnering aan
het NK 1972 als vanzelf weer levend. Iedere kenner voelde het:
dit is de definitieve doorbraak
van een grote ster.
Natuurlijk is het voorbarig om
Roel Boomstra nu al op de troon
van de wereldkampioen te hijsen. Roozenburg, Sijbrands en
Wiersma hadden er na hun eerste nationale titel nog ongeveer
vijf jaar voor nodig om de wereldtitel te bemachtigen en het
laatste pad is steil en doornig. De
huidige wereldkampioen Alexander Georgiev - die gelijktijdig
met Boomstra het Russisch
kampioenschap met overmacht
op zijn naam schreef – is in de
bloei van zijn carrière en zal zijn
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titel met huid en haar verdedigen. Ook Alexander Schwarzman mag nog lang niet worden
afgeschreven en zo zijn er nog
wel een paar klippen die Boomstra moet nemen.
Dat we na Sijbrands, Wiersma en
Jannes van der Wal weer een uiterst serieuze kandidaat voor de
hoogste titel hebben, is na Heerhugowaard 2012 echter duidelijk.
Het NK 2012 was door de damclub S(pel) N(a) A(beid) Heerhugowaard voorbeeldig georganiseerd. Het ontbrak de spelers aan
niets en voor de toeschouwers
waren er vele nevenactiviteiten.
In de eerste ronde overkwam titelverdediger Alexander Baljakin een merkwaardig ongeval
tegen Frits Luteyn. Bij de keuze
tussen twee slagen nam hij de
verkeerde schijf ter hand wat
neerkwam op het treurige verlies van drie schijven. Zonder
mokken gaf Baljakin de partij op
en zou nog bewonderenswaardig terugvechten om als tweede
te eindigen. Het gaf Boomstra
wel de wind in de zeilen, hoewel
hij daar zelf ook hard in meeblies door vanaf de tweede ronde vier partijen op rij te winnen.

Een latere overwinning op Jeroen van den Akker maakte hem
onbereikbaar voor de concurrentie. Met een goede derde
plaats voldeed ook Pim Meurs
aan zijn ambitie om door te stoten naar de wereldtop. De Groningers Michiel Kroesbergen en
Auke Scholma deden het met
een vierde en vijfde plek niet
slecht, maar waren net te wisselvallig om het podium in zicht te
krijgen.
De volgende mooie omsingelingspartij van Boomstra was de
eerste van zijn ‘vier op een rij’.
Roel Boomstra-Marino Barkel
(NK 2012, 5 april, 2e ronde)
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6.28x19 14x23 7.32-28 23x32
8.37x28 20-24 9.29x20 15x24
10.41-37 16-21 11.31-26 21-27
12.46-41 13-19 13.37-31 8-13
Het is tekenend voor de strijdlust in dit toernooi, dat een deelnemer uit de onderste helft een
haarscherpe Roozenburg-aanval
opzet tegen de favoriet.
14.34-30 10-14 15.30-25 5-10
16.40-34 11-16 17.34-30 7-11
18.39-34 18-23 19.42-37 23x32
20.37x28 13-18 21.33-29 24x33
22.28x39
Boomstra ontdoet zich van
schijf 28 om van zwarts overvolle rechterflank te gaan profiteren.
22…18-23 23.47-42 2-8 24.42-38
8-13 25.50-45 23-28 26.38-33 1923 27.44-40 10-15 28.43-38 13-18
Beter is 28…12-18, want van een
bevrijding met 17-21x21 zal het
toch nooit komen.
29.49-43 16-21 30.34-29 23x34
31.40x29 11-16 32.45-40 9-13
33.30-24 13-19 34.24x13 18x9
35.35-30 12-18 36.40-35 9-13

37.29-24! 13-19 38.24x13 18x9
39.30-24 14-19 40.24x13 9x18
41.33-29 27-32 42.38x27 21x32
43.48-42 17-21 44.26x17 22x11
45.31-26 3-8! 46.39-34!
De schijfwinst 46.42-38? is na 812, 12-17 ontoereikend. Er dreigt
17-21, 11x31, 6-11 enz., terwijl
48.36-31 niet gaat wegens een
combinatie naar dam.
46…8-12
Zwart kan zich in deze fase
hardnekkiger verdedigen, maar
het is duidelijk dat hij positioneel al overweldigd is.
47.34-30 12-17 48.30-24
Diagram 1
48…17-21(?)
Of wit na 48…4-9(!) een waterdichte winst heeft, is een kwestie die in de nazit niet geheel kon
worden doorgrond.
49.26x17 11x22 50.35-30 16-21
51.24-19 21-27 52.30-24 6-11
53.19-14 11-17 54.14-10 17-21
55.10-5 28-33 56.29x38
Zwart geeft op.

