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Roel Boomstra en
Alexander Georgiev
perfect in balans
Dammer uit Emmen zit
op WK in Ufa lekker in
zijn vel
3 Boomstra probeert om
in de buurt van podium te
komen
3

Door Bert Dollekamp
Ufa Drie cols van de buitencategorie heeft dammer Roel Boomstra al
bedwongen tijdens de WK-finale
en hij heeft nog geen enkele fout
gemaakt. Nadat hij eerder deze
week tegen Alexei Tsjizjov en
Alexander Schwarzman zonder
een centje pijn naar remise schoof,
ging hij gisteren op voor het examen bij bovenmeester Alexander
Georgiev.
Een plichtmatige remise werd
het deze keer zeker niet. Met enkele actieve ruilen boekte de Emmenaar enige terreinwinst en toen
Georgiev al vroeg in de partij zonder directe noodzaak zijn kroonschijf opspeelde, verkreeg Boomstra met enkele temporiserende
ruiltjes warempel iets gemakkelijker spel.
Gerieflijk
achteroverleunend
wachtte hij de volgende briljante
ingeving van zijn grote tegenstander af. Maar deze voelde haarfijn
aan dat zijn stelling een al te frivool
vervolg dit keer niet kon verdragen.
Misschien had Boomstra op dat
moment zelf de knuppel in het
hoenderhok moeten gooien, maar
met zes wereldtitels en een kilo rating tegenover zich verkoos de 20jarige Drent een overzichtelijke variant. Waarop Georgiev toch maar
eieren voor zijn geld koos en de
twee grootmeesters vlot afwikkelden naar remise.
Daarmee is het eerste bedrijf in
de WK-finale voor Boomstra afgerond. De drie grote favorieten Tsjizjov, Schwarzman en Georgiev heeft
hij gehad en het is hem opmerkelijk
vlot afgegaan. Maar Boomstra wil
meer. Zes grootmeesters wachten
hem de komende dagen op en hij

¬ Roel Boomstra

zal er minstens twee moeten vloeren om in de buurt van de prijzen te
komen. Het zal Boomstra spijten
dat hij de explosieve remises uit de
poulefase met de trotse koploper
Ndjofang en Ivoriaan Ano niet over
mag doen. Maar als hij de rest met
dezelfde energie te lijf gaat als de
twee Afrikanen, dan kan het resultaat bijna niet uitblijven.
Boomstra is echter vooral blij dat
hij weer lekker in zijn vel zit na de
langdurige crisis die hij achter zich
heeft. "Ik heb hard moeten werken
om de finale te halen en na deze
start ga ik zeker proberen in de
buurt van het podium te komen.
Maar ik ben vooral blij dat ik weer
met plezier speel. Als je Georgiev
bezig ziet, is dat toch de basis van
alles."

UITSLAGEN:
Finale, derde ronde: Georgiev (Rus)-Boomstra
(Ned) 1-1, Atse (Ivo)- Dul (Mon) 2-0, Getmanski
(Rus)-Ano (Ivo) 1-1, Anikeev (Oek)-Ndjofang (Kam)
1-1, Tsjizjov (Rus)-Schwarzman (Rus) 1-1, Buzinskij
(Let)-Ivanov (Oek) 2-0.
Stand: 1. Ndjofang 5-7, 2. Atse, Georgiev, Getmanski 5-6, 5. Boomstra, Anikeev, Schwarzman,
5-5, 8. Dul, Tsjizjov, Buzinskij, Ivanov en Ano 5-4.

