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Bloedstollende sprint naar WK-finale
Roel Boomstra dolbij
met finaleplaats
3 Rob Clerc: Dit kan nog
leuk worden
3

Door Bert Dollekamp
Ufa De terugreis uit Ufa was al geboekt, maar de dambond zal de annuleringskosten met genoegen betalen. In de laatste ronde van het
WK dammen viel alles voor Roel
Boomstra toch nog op zijn plek.
Wat de Emmenaar na zijn openingszege ook probeerde, steeds
rolde er een remise uit en hij bouwde een hekwerk van zeven paaltjes.
Nadat hij zaterdag tegen Shaibakov
het na een woeste aanval maar net
droog hield, vond hij gisteren tegen
routinier Berichvili eindelijk de
poort naar buiten. De arme Oekrainer kreeg een week frustratie over
zich heen en werd compleet overklast. Nog was Boomstra er niet,
want van het gerenommeerde trio
Ndjofang, Valneris en Shaibakov
moest hij er twee voorbij. Jean
Marc Ndjofang wist Boomstra nipt
voor te blijven met een plusremise
tegen de verrassende poulewinnaar Adonis Ano. Maar gelukkig
voor de Nederlander deden twee al

uitgeschakelde dammers hun
sportieve plicht.
Alexei Domchev, zijn teamgenoot bij Hijken, legde de Let Guntis
Valneris aan de ketting. En de Oezbeek Artykov versperde plaatselijk
favoriet Ainur Shaibakov de weg
naar de finale.
Boomstra was dolblij met zijn
derde plaats. "Dit is waarvoor ik hier
ben gekomen. Het was heel hard
werken deze week. Elke ronde ben
ik er vol voor gegaan en uiteindelijk
heeft dat toch zijn vruchten afgeworpen. Ik hoop dat ik in de finale
echt mijn beste spel kan laten zien,
want ik denk nog beter dan dit te
kunnen."
De twee overige Nederlanders
misten in de dramatische slotronde
de boot. Nationaal kampioen Alexander Baljakin won evenals Georgiev, Anikeev en Getmanski drie
partijen, maar was door twee nadelige remises de pineut. Pim Meurs
kwam een peperduur plusje tekort
op veteraan Buzinskij, die met
Alexei Tsjizjov en Afrikaans kampioen Joel Atse doorgaat. De Rus
Schwarzman, de Oekraïner Ivanov
en de Mongoliër Dul maken het dozijn finalisten vol.
Boomstra staat dankzij zijn plus-

Boomstra weer aan de bak. Hij kan
zijn borst natmaken, want achtereenvolgens treft hij de topfavorieten Tsjizjov, Schwarzman en titelverdediger Georgiev. Maar Clerc
heeft er wel vertrouwen in: "De spirit zit er goed in en Roel speelt uitstekend. Als hij in de finale zijn
kansen weet te benutten kan het
nog heel leuk worden."
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remise tegen Ano meteen gedeeld
eerste, aangezien de resultaten tegen groepsgenoten meetellen in de
finale. Maar vanaf dinsdag krijgt
hij nog negen grootmeesters voor
de kiezen. En dat plegen in een WK
niet de minsten in hun soort te zijn.
Ook bondscoach Rob Clerc toonde zich opgelucht. "Er is toch nog

gerechtigheid. Roel heeft afgelopen
dagen werkelijk alles uit de kast gehaald en vooral tegen Ndjofang en
Shaibakov enorme risico’s genomen. Die finaleplaats is dik verdiend".
Vandaag mag Boomstra even bijkomen in het Russische kuuroord,
waar de speellocatie prima is, maar
het eten volgens de Emmenaar
ronduit slecht is. Morgenochtend
om 6 uur Nederlandse tijd mag

Poulefase ronde 8 en 9: Groep Andreiko:
Baljakin-Watoetin 1-1, Georgiev-Budis 1-1,
Anikeev-Meija 2-0, Meija-Balkain 0-2, NossovGetmanski 0-2, Watoetin-Georgiev 1-1. Eindstand: 1. Georgiev (Rus) 9-12, 2. Anikeev (Oek)
9-12, 3. Getmanski (Rus) 9-12, 4. Baljakin (Ned)
9-12, 5. Watoetin (Rus) 9-11.
Groep Baba Sy: Ivanov-Schwarzman 1-1,
Mbongo-Dul 2-0, Dul-Golubeva 1-1, Schwarzman-Mbongo 1-1, Amrillaev-Ivanov 1-1. Eindstand: 1. Schwarzman (Rus) 9-13, 2. Ivanov
(Oek) 9-12, 3. Dul (Mon) 9-11, 4. Mbongo (Kam)
9-11, 5. Amrillaev (Rus) 9-10.
Groep Kuperman: Tsjizjov-Lagoda 1-1, Buzinskij-Samb 2-0, Meurs-Huseynov 2-0, Huseynov-Tsjizjov 0-2, Atse-Meurs 1-1. Eindstand: 1.
Tsjizjov 9-12, 2. Atse 9-12, 3. Buzinskij 9-10, 4.
Meurs 9-10, 5. Silva 9-10.\
Groep Deslauriers: Ndjofang-Valneris 1-1,
Boomstra-Shaibakov 1-1, Artykov-Ano 0-2,
Ano-Ndjofang 1-1, Valneris-Domchev 1-1,
Shaibakov-Artykov 1-1, Berichvili-Boomstra
0-2. Eindstand: 1. Ano 9-12, 2. Ndjofang 9-11,
3. Boomstra 9-11, 4. Shaibakov 9-10, 5. Valneris
9-10.
Finale: stand na twee ronden: 1. Boomstra,
Georgiev, Tsjizjov, Ndjofang, Dul 2-2 (+), 6.
Getmanski, Schwarzman, Buzinski 2-2, 9. Ivanov, Atse, Anikeev 2-2(-), 12.Ano 2-2 (-2).

