31 mei 2013 , pag. 42

Roel Boomsstra
heeft weer zin
in dammen
n
3 WK dammen zondag van
start in Rusland
3 Alexander Georgiev de
grote favoriet in strijd om
mondiale titel
3 Boomstra profiteert van
ervaring van Rob Clerc en
Ton Sijbrands
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Door Bert Dollekamp
Emmen/Ufa Zondag gaat in het Russische Ufa het WK
dammen van start. Onder de veertig deelnemers de inmiddels twintigjarige Emmenaar Roel Boomstra, die
zijn inzinking van het afgelopen jaar te boven lijkt.
In alle categorieën waarin Roel Boomstra vanaf zijn
prille jeugd damt, doet hij mee om de prijzen. Maar na
zijn eerste nationale titel loopt medio 2012 de pijp
langzaam leeg. Niet zo raar als je permanent op je tenen loopt en bijna in je eentje de KNDB topsport subsidie bij elkaar damt. Het EK in zijn woonplaats Emmen
wordt een prooi voor de energieke Alexei Tsjizjov. En
energie is precies wat Boomstra tekort komt. "Achteraf
had ik er sportief gezien niets te zoeken".
Begin november meldt hij zich af voor de WK-cyclus. Paniek bij de bond en vooral onbegrip. "Men vond
eigenlijk dat ik gewoon moest spelen. Het duurde wel
even voor men snapte dat ik dat echt niet ging doen."
Met zijn besluit toont Boomstra dat hij zelf baas over
zijn doen en laten is. Zelfregulatie heet dat in de psychologie en het is een bewezen kenmerk van echte
toppers. De Emmenaar benut zijn time-out door zijn
studie op te pakken. En hij probeert het plezier in het
spel terug te vinden. Twee zelfgemaakte dampuzzels
worden met de kerst in diverse kranten afgedrukt. Dit
voorjaar pakt Boomstra de draad achter het bord weer
op.
Prolongatie van de nationale titel zit er niet in, maar
zijn slotserie is in orde. Hij weet dan al dat hem alsnog
een keuzeplaats voor het WK is toegekend. Belangrijker is dat hij zich weer redelijk fit voelt en uitkijkt naar
zijn tweede WK. "In 2011 werd ik zevende, maar toen
lag er veel druk op. Nu kan ik redelijk vrijuit spelen.
Eerst maar eens bij de eerste drie in mijn poule zien te
komen."
Het KNDB-team in Ufa staat onder leiding van
bondscoach Rob Clerc. "Vooral op het tactische en
mentale vlak is Rob erg belangrijk." Sinds ruim een jaar
traint Boomstra ook regelmatig met oud-wereldkampioen Ton Sijbrands. "Intensief en enorm leerzaam,
want Tons spelkennis is ongeëvenaard." Dat Clerc en
Sijbrands al jaren gebrouilleerd zijn, deert de jonge
grootmeester niet. "Ik verdiep me niet in hun verstandhouding. Ik profiteer van hun kwaliteiten en die vullen
elkaar perfect aan."
Favoriet in Ufa is Alexander Georgiev, die onlangs in
een korte WK-match Alexander Schwarzman versloeg. Ondermeer Ton Sijbrands veegde de vloer aan
met het gehanteerde setsysteem, maar Boomstra vond
het toch een boeiend gevecht. "Beide spelers waren
vooraf akkoord en uiteindelijk paste Georgiev zich het
beste aan. Clerc hamert daar voortdurend op: je kunt je
nog zo goed voorbereiden, je komt altijd voor verrassingen te staan. Wie dan het beste reageert, is de terechte kampioen."
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