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Horde grootmeesters verdringt zich
Roel Boomstra vindt zijn
draai nog niet
3

Door Bert Dollekamp
Emmen Terwijl een horde grootmeesters zich verdringt aan de kop
van het klassement in het EK dammen, is Roel Boomstra niet in goede
doen.
Na zijn remise in de openingsronde kwam gisteren de tot huizenhoge favoriet gebombardeerde
Emmenaar ook in de zware dubbelronde niet tot winst, zodat het
toernooi al bijna voorbij lijkt voor
het goed en wel begonnen is. De remise in de ochtendronde was nog
acceptabel, omdat opponent Jos
Stokkel dit keer niet geïnteresseerd
was in de schoonheidsprijs en het
bord binnen de kortste keren ontruimd had. In de avondronde tegen
de Moldavier Sleahovschi werd
echter duidelijk dat Boomstra het
momentum even kwijt is.
In een geladen klassieke positie
miste hij een vrijwel zeker winnende forcing en moest teleurgesteld
in remise berusten. Tijd om de

¬ Roel Boomstra
schade te repareren is er nauwelijks, al is het een schrale troost dat
ook wereldkampioen Georgiev nog
weinig klaarmaakt. Geluk bij een
ongeluk is dat Boomstra vandaag
met clubgenoot Wouter Sipma een
opponent treft die altijd de strijd
zoekt. Dat bleek wel uit de fraaie
dubbelslag waarmee Sipma giste-

ren revanche nam voor zijn nederlaag tegen Tsizjov.
Voorlopig heeft een drietal oudwereldkampioenen van Oost Europese makelij het voortouw genomen. Alexei Tsjizjov haalde de gelouterde Ron Heusdens zonder
pardon door de mangel en had ook
tegen Anatoli Ganwarg het beste
van het spel. De Geweldenaar uit
Minsk liet zich echter niet verrassen en kon nog wel eens ver gaan
komen.
Ook de Let Guntis Valneris gaat
als een speer, nadat hij met een
prachtige truc landgenoot Domchev fopte. Bij de Nederlanders
Kees Thijsen en Pim Meurs de
wind in de rug. De laatste mocht de
schijven oprapen die Groninger
Michiel Kroesbergen in een dwaas
avontuur om zich heen strooide.
Emmenaar Jacob Okken werd na
zijn vroege vlucht door de Rus
Shaibakov in de kraag gegrepen.
Stand: 1. Tsjizjov, Valneris, Meurs, Gantwarg,
Thijssen, Bulatov, Amrillaew en Shaibakov 3-5, 9.
o.a. Shiahovsky, Buzinski, Sipma, Georgiev,
Stokkel, Getmanski, Scholma en Winkel 3-4, 24
o.a. Boomstra, Dolfing, Baljakin, Okken en
Kroesbergen 3-3.

