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Het kan nog voor Boomstra
3 Emmenaar na winst
op vinkentouw
3 Tsjizjov heeft aan een
punt genoeg

Door Bert Dollekamp
Emmen Het kan raar lopen in de
sport. De hele week liep Roel
Boomstra op het EK dammen
achter de feiten aan. Na zijn geweldige serie afgelopen maand
bij de Olympiade kreeg de 19-jarige Emmenaar nauwelijks rust
en werd hem ook nog eens de fa-

vorietenrol om zijn nek gehangen. Afgezien van een kortstondige opleving tegen Wouter Sipma speelde hij de hele week met
lijm aan zijn schijven.
En terwijl gisteren alle ogen
gericht waren op de topborden,
werkte de naar plaats 17 weggezakte Boomstra in een hoekje
van de speelzaal anoniem het
duel met de oersolide Alexej
Domchev af.
Maar zie, terwijl het ene na
het andere spektakelstuk in remise eindigde, dromde het pu-

bliek plotseling samen bij het
bord van Boomstra. In een dun
standje offerde de nationaal
kampioen een schijf en brak met
zijn complete voorhoede door
naar de damlijn. Hij dwong
Domchev twee schijven terug te
offeren en nam even later opgelucht de felicitaties in ontvangst.
"Ik was eigenlijk al moe toen het
toernooi begon en achter het
bord kreeg ik niets voor elkaar.
En nu heb ik zelfs nog een kansje
op de titel, al moet ik zelfs bij
winst op Tsjizjov nog maar af-

wachten of het genoeg is."
Inderdaad is de kans van
Boomstra te verwaarlozen.
Tsjizjov is in topvorm en heeft
aan een punt genoeg. Bovendien
is de kans levensgroot dat een
van de andere zeven topduels in
een beslissing eindigt en dan beslissen de weerstandspunten
(scores tegenstanders) en daar
heeft Boomstra er te weinig van.
Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit en één ding is
zeker: vandaag tussen tien en
twee uur serveert Van der Valk

Emmen een gepeperde damfinale. Rechtstreeks te volgen op
www.ecdraughts2012.com.

UITSLAGEN:
Achtste ronde: Tsjizjov-Thijssen 1-1, Shaibakov-georgiev 1-1, Heusdens-Valneris 1-1, Buzinski-Meurs 1-1, Gatwarg-Amrillaev 1-1, Bulatov-Andriessen 1-1, Boomstra-Domchev 2-0,
Vermin-Lognon 2-0, Tolchykau-Stokkel 2-0,
Depaape-Okken 0-2, Kollner-Harwood 0-2.
Stand: 1.Tsjizov 8-11. 2. Valneris, Bulatov, Thijssen, Meurs, Gantwarg, Georgiev, Amrillaew,
Shaibakov, Heusdens, Buzinskij, Boomstra,
Andriessen, Aikeev, Tolkychau en Vermin 8-10,
17. o.a. Sipma, Kroesbergen, Okken, Baljakin,
Dolfing en Scholma 8-9.
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