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Roel Boomstra stijgt opnieuw in pikorde bij de dammers
Bronzen plak voor Emmenaar op Olympiade
3

Door Bert Dollekamp
Lille De weg naar de begeerde wereldtitel dammen is voor Roel
Boomstra bezaaid met voetangels
en klemmen. De Emmenaar maakt
echter na zijn eerste nationale titel
nog steeds progressie. Met een derde plaats op de Olympiade in Lille

en vooral door het vertoonde spel
steeg hij opnieuw in de grootmeesterlijke pikorde. Verrassende winnaar was de door velen al afgeschreven tienvoudig wereldkampioen Alexei Tsjizjov, die onder andere Boomstra in een tie-break
versloeg en vervolgens de jackpot
won met een modelzege op de Let
Valneris. Tsjizjov dankte zijn zege
echter ook aan het zoveelste experiment met de puntentelling, waar-

bij in een cocktail van minimatches
en barrages in een Zwitsers systeem met open inschrijving de
krachtsverhoudingen soms volledig zoek waren.
De beste speler in Lille was ongetwijfeld zilveren medaillewinnaar
Alexander Schwarzman. De oudwereldkampioen won al zijn minimatches, maar deed dat vooral in de
barrages, waardoor hij de maximale
12 punten voor een reguliere zege

misliep. "Schwarzman was de enige
op wiens spel ik geen moment vat
kreeg", bekende Boomstra. "Je weet
eigenlijk van tevoren wat hij gaat
doen, maar hij speelt het zo sterk
dat er voor mij weinig te halen viel.
Daar moeten we dus de komende
tijd wat op gaan verzinnen."
Tegen de als zesde geëindigde
Alexander Georgiev ging Boomstra
al in de tweede partij onderuit
(9-3), maar uitgerekend in die

match miste hij een unieke kans. In
de reguliere partij dreef hij de wereldkampioen naar de bordrand en
na een goed getimed offer stond
het publiek op de banken. "Ik dacht
net als iedereen dat het gebeurd
was, maar Georgiev vocht zich nog
naar remise. Maar als ik er meteen
nog eens drie had geofferd, had hij
meteen kunnen opgeven en dan
was de toernooizege vermoedelijk
voor mij geweest."

