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’Roel moet
gewoon dammen’
Boomstra klopt Ivanov
met duivelse versterking
3 Ook Georgiev en Ndjofang blijven winnen
3

Door Bert Dollekamp
Ufa De uitspraak was ooit van de
Groninger subtopper Johan Capelle, een onversneden liefhebber van
het damspel, die oeverloze discussies over de ideale tactiek placht af
te kappen met een brommerig: "Je
moet gewoon dammen." En dat is
vermoedelijk ook het beste wat
Roel Boomstra vandaag kan doen
in de slotronde van het spannendste WK van de laatste decennia.
Twee uur lang was Boomstra gisteren virtueel leider in het klassement na een flitsende zege op de
jeugdige en talentvolle Artem Ivanov, die hij met een fraaie hotelkamervariant een enorme poets had
gebakken. En het stond er goed
voor. Titelverdediger Georgiev
maakte niets klaar tegen toernooirevelatie Joël Atse, die Boomstra
zelf twee dagen eerder in een heroïsch duel tevoren had gevloerd.
En ook gevaarlijke jongens als
Tsjizjov, Ndjofang en Getmanski
hadden nog geen concreet voordeel.
Even moet de Emmenaar gevoeld
hebben wat het is om wereldkampioen te zijn. Maar de harde realiteit van de topsport bracht hem
snel terug op aarde. Het toernooi
duurt al twee slopende weken en

de vermoeidheid slaat bij diverse
spelers onverbiddelijk toe. De Mongoliër Dul, toch al bezig met een
vrije val, wist met enkele afschuwelijke zetten een solide stelling te
ruïneren, zodat Ndjofang de restanten alleen maar op hoefde te vegen. En ook Atse zag in een vrijwel
uitgewoede stand plotseling spoken en gaf Georgiev een vrije doortocht naar een winnende dam. En
toen Getmanski veteraan Buzinskij
in de luren legde, was duidelijk dat
Boomstra met zijn fraaie winst
nauwelijks was opgeschoten.
Vandaag treft Boomstra de verrassend goed presterende Oekrainer Youri Anikeev, die gisteren de
titelkansen van tienvoudig kampioen Alexei Tsjizjov tot vrijwel nul
reduceerde. Normaal gesproken
wordt het remise, al is het geen nadeel dat Anikeev zelf ook nog een
minieme kans heeft om wereldkampioen en Held van de Oekraïne
te worden. Maar ook Georgiev
heeft nog niet gewonnen tegen de
charmante Adonis Ano uit Ivoorkust, die met zijn ongepolijste spel
nog vrijwel niet heeft verloren. En
dan het duel tussen de runners up
Ndjofang en Getmanski, die onderling meestal remise spelen, maar
nu allebei moeten winnen en dan
zomaar kampioen kunnen worden.
Johan Capelle heeft gelijk. Boomstra kan het beste maar gewoon
lekker dammen, in de wetenschap
dat hij dan ongeacht de uitslag
zichzelf overtroffen heeft.

Een duivelse versterking
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