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Geen
cadeautjes
toppers
Puntverlies Georgiev en
Boomstra
3

Door Bert Dollekamp
Emmen Uiterlijk onbewogen liet
Roel Boomstra bij de opening van
het EK dammen de loftuitingen
van de bobo’s langs zich afglijden.
De Emmenaar weet ook wel dat de
organisatie van een dergelijk evenement met een lokale favoriet een
stuk eenvoudiger wordt.
Dus moet hij de open sollicitatie
van FMJD preses Harry Otten maar
als een compliment beschouwen.
De voorzitter van de werelddambond vroeg wethouder Bouke
Arends de organisatie van het WK
2017 op zich te willen nemen.
Afgaand op de eerste ronde van
gisteren is er van thuisvoordeel
voor Boomstra geen sprake. De Litouwer Kudriavcev dwong de jonge
grootmeester in een complex middenspel tot een grote afwikkeling,
die geforceerd tot een gelijkwaardige remise leidde. Boomstra reageerde nuchter: "Ik heb het zeker
geprobeerd, maar mijn tegenstander heeft zich goed verdedigd."
Dat het een hele kunst zal zijn
een plusscore op te bouwen ondervond ook Alexander Georgiev. De
wereldkampioen werd in een
scherpe partij met open vizier bestreden door voormalig nationaal
kampioen Jos Stokkel, die volkomen verdiend naar remise schoof.
De 52 jarige oud-Hoogezandster:
"Ik wil gewoon een leuk toernooi
spelen en dan is Georgiev een
mooie tegenstander. Hij nam wel

enorm veel risico en misschien was
er meer voor mij te halen, maar ik
ben hier uiteraard content mee."
Alexei Tsjizjov had meer succes
tegen Hijkenaar Wouter Sipma, die
het publiek vermaakte met een
fraai ogende omsingeling, maar
daarvoor misschien beter een andere opponent had kunnen kiezen
dan de tienvoudig wereldkampioen, die overtuigend won.
Ook twee andere oud-wereldkampioenen gingen goed uit de
startblokken. De Let Guntis Valneris verschalkte de Oekranier Lagoda en good-old Anatoli Gantwarg
boekte een grootmeesterlijke zege
op jeugdkampioen Jan Groenendijk. De jackpot ging naar de 15-jarige wereldkampioen aspiranten
Martijn van IJzendoorn, die Vadim
Virny versloeg. Tegenvallers waren
er voor Martin Dolfing en Auke
Scholma, die een duur punt lieten
lopen. Groninger Michiel Kroesbergen won van de Brit Harwood
en Emmenaar Jacob Okken van de
zwakke Hongaar Kollner.
UITSLAGEN
EK dammen, 1e ronde: Georgiev (Rus)–Stokkel
1-1, Boomstra-Kudriavcev (Lit) 1-1, Meurs-Berté
(Ita) 2-0, Sipma-Tsjizjov (Rus) 0-2, Gantwarg (WRu)Groenendijk 2-0, Wirny (Dui) – Van IJzendoorn 0-2,
Kollner (Hon) -Okken 0-2, Harwood (Eng)-Kroesbergen 0-2, Budis (Pol)-Scholma 1-1, Dolfing-Lüüs
(Est) 1-1, Lagoda (Oekr)-Valneris (Let) 0-2,
Ereklasse dammen 1e ronde: Apeldoorn-Volendam 10-10, Huissen-De Oldehove 13-7, GeleenDC Fryslân 12-8, Culemborg-Heerhugowaard
15-5, Schiedam-Westerhaar 12-8,Hijken DTCTwente’s Eerste 15-5
Gedetailleerde uitslag: 1.Jansen-Faber 1-1, 2.Sipma-Draaisma 1-1, 3.Domchev-Goudt 1-1, 4.Boomstra-Van Hattem 2-0, 5.Van der Wijk-Koopman 2-0,
6.Okken-Kriger 2-0, 7.Dolfing-Nijmeijer 2-0, 8.Hoving-Van’t Hoog 2-0, 9.Kroesbergen-Stokkel 1-1,
De Vries-Sytsma 1-1

