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Roel Boomstra krijgt wereldtitel in vizier
Ð Joël Atse raakte door een
nederlaag tegen Roel Boomstra
de leiding kwijt op het WK.
Foto: Geb Kos

Emmenaar zet klassement op zijn kop
3 Titelverdediger Georgiev
nog een plusje voor
3

Door Bert Dollekamp
Ufa Het WK dammen is in de beslissende fase en Roel Boomstra
strijdt mee in de voorste linies. Nadat hij zaterdag in een heroïsch gevecht de nieuwe Ivoriaanse held Joel Atse had verslagen, overklaste de
Emmenaar zondag in een riskante
aanval de Mongoliër Erdelebineg
Dul. Boomstra deelt nu de koppositie met titelverdediger Georgiev die
nog maar een plusje voorstaat.
Zaterdagmiddag, een uur of drie
plaatselijke tijd. De speelzaal in Ufa
is vrijwel verlaten. Eén partij in de
zevende ronde van de WK finale is
nog bezig, maar kan elk moment
zijn afgelopen. In een geweldig gevecht heeft Roel Boomstra de kersverse koploper Joël Atse in een verloren positie gemanoevreerd.
Beide spelers zijn er vanaf de eerste zet ingevlogen, maar de Ivoriaan
is halverwege uit de bocht gevlogen. Met enkele krachtzetten heeft
de jonge Drent schijfwinst geforceerd. Toch slaagt Atse er nog in op
dam te komen. Boomstra weet zeker dat hij gewonnen staat, maar
niet of hij het eruit gaat halen.
Hij rekent lang over zijn 51e zet
en achteraf geeft het computer
programma Kingsrow aan, dat zijn
keuze de enige juiste is. Atse pro-

is binnen. Een dag later wordt ook
Dul hardhandig van het bord gezet
en Boomstra rukt op naar de tweede plaats, vlak achter Georgiev.
De eerste Nederlandse wereldtitel sinds 30 jaar lijkt dichter bij dan
ooit. Boomstra houdt zich wijselijk
op de vlakte. "Ik voel de vermoeidheid nu wel, maar dit is wel het spel
dat ik graag wil spelen. Als het lukt
het vol te houden kunnen er nog
mooie dingen gebeuren".
Achtereenvolgens treft hij Getmanski, Ivanov en Anikeev en bij
één overwinning lijkt het podium
wel zeker. Favoriet blijft echter de
pure liefhebber Georgiev, die alle
consternatie achter hem met een
milde glimlach beziet en al weet
wie aan het langste eind trekt: "Degene die zijn stelling en de omstandigheden het beste beheerst zal
uiteindelijk winnen."

UITSLAGEN:

beert met hem de moed der wanhoop tot een fout te verleiden. Maar
na 60 zetten heeft Boomstra de
zaak rond en is op weg naar zijn
tweede dam, waarna de rest techniek is.
Toch speelt de boomlange Ivoriaan stug door. Waarom geeft hij

niet op? Zou hij bang zijn dat het
verlies zijn sponsor 10.000 euro
kost? Die looft dat bedrag in Ivoorkust uit aan iedereen die het fenomeen verslaat in een sneldampartij.
Of is het toch gewoon pure teleurstelling, nu hij de koppositie meteen weer kwijt is? Zelfs de plaatse-

lijke veldwachter, getooid met een
enorme pet, komt bij het bord kijken wat hier aan de hand is.
Met nog twintig seconden op de
klok valt Atse de voorste zwarte
schijf aan. Maar Boomstra heeft
verder gekeken en slaat de dam
twee zetten later van het bord. Die

WK dammen Ufa (Rusland)
Finale 7e ronde: Georgiev (Rus)–Ivanov (Oek) 1-1,
Getmanski (Rus)- Schwarzman (Rus) 1-1, Anikeev
(Oek)- Dul (Mon) 2-0, Tsjizjov (Rus)- Ndjofang (Kam)
2-0, Atse (Ivo)-Boomstra (Ned) 0-2, Buzinskij (Lit)Ano (Ivo) 1-1
8e ronde: Buzinskij-Georgiev 1-1, Tsjizjov-Getmanski 1-1, Atse-Anikeev 1-1, Ndjofang-Schwarzaman 2-0, Boomstra-Dul 2-0, Ano-Ivanov 2-0.
Stand: 1. Georgiev 8-10 (+2), 2.Boomstra 8-10 (+1),
3.Ndjofang, Atse, Getmanski, Anikeev 8-9, 7.Tsjizjov, Ano 8-8, 9. Schwarzman, Buzinskij, 8-7, 11.Ivanov 8-6, 12.Dul 8-4.

