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Brons
Boomstra
na bizar
slot WK
Alexander Georgiev prolongeert wereldtitel
3 Ndjofang kaapt zilver en
WK match voor Emmenaar weg
3

Door Bert Dollekamp
Ufa Hij moest de remise na ruim
zes uur spelen voor de poorten van
de hel wegslepen, maar uiteindelijk
sloot Roel Boomstra het WK toch af
met een bronzen plak. Zonder meer
een prachtig resultaat voor de pas
20 jarige Emmenaar, maar in de
eerste uren na de bizar verlopen
slotronde overheerste toch de teleurstelling. Volstrekt begrijpelijk,
want de serie die Boomstra de afgelopen week uit zijn ranke lijf perste, was in kwalitatief opzicht minimaal zilver en volgens vele kenners goud waard geweest.
Dat Alexander Georgiev met een
overtuigende zege op de Ivoriaan
Ano zijn titel prolongeerde, was natuurlijk geen echte verrassing.
Weliswaar heeft de frêle Rus in Ufa
niet zijn allerbeste spel laten zien,
maar met name zijn overwinningen op tienvoudig kampioen Tsjizjov en de Mogoliër Dul bevestigden
Georgievs uitzonderlijke klasse.
Maar zilver én een match om de
wereldtitel was wel het minste wat
Boomstra op grond van zijn spel
had verdiend. Helaas voor de Emmenaar lag met het duel tussen
Jean Marc Ndjofang en Alexander
Getmanski een fragmentatiebom
onder het klassement, die halverwege de slotronde met een geweldige klap tot ontploffing kwam.
Beide grootmeesters spelen onderling meestal remise, maar dit keer
moesten ze absoluut winnen om

º Roel Boomstra (rechts) tijdens zijn slotpartij tegen Anikeev. Foto: Oscar Lognon

Boomstra van de lucratieve tweede
plaats te kunnen verdringen.
Ndjofang was al hardhandig door
Atse en Tsjizjov verslagen, maar de
reus uit Kameroen vocht zich met
enig fortuin terug en zette de timide Getmanski met de rug tegen de
muur. Boomstra moest machteloos
toezien hoe de nog ongeslagen Rus
zonder enige vorm van verzet door
zijn hoeven zakte.
"Belachelijk", vond Boomstra het
na afloop. "Het is wel zuur dat ik op
deze manier de WK-match misloop, maar dan had ik zelf maar beter moeten spelen." De Drent opende uitstekend tegen Youri Anikeev,
die zelf ook moest winnen om het
podium te halen. Slim manoeuvrerend wist hij de Oekraïner met een
immobiele schijf op het kerkhof op
te zadelen. "Toen gaf ik hem echter
de kans zich los te ruilen, waarna ik
het initiatief kwijt was en alleen
nog maar voor een punt kon spelen." En zo moest Boomstra van zijn
jacht op goud of zilver omschakelen naar een moeizame survival.
Na twee uur ploeteren was de remise en de derde stek dan toch binnen. Feitelijk weer een topprestatie
van Boomstra bij zoveel tegenslag.
Na een moeilijke periode heeft hij
zich in Ufa met prachtig spel, een
veelzijdig repertoire en een geweldige mentaliteit definitief gesetteld in de absolute wereldtop. En
tevens het plezier in het damspel
teruggevonden. Helaas nog geen
wereldtitel, maar dat is voor Roel
Boomstra een kwestie van tijd.
UITSLAGEN:
WK dammen. Finale, 11de ronde: Georgiev(Rus)Ano (Ivo) 2-0, Getmanski (Rus)-Ndjofang(Kam) 0-2,
Anikeev (Lit)-Boomstra (Ned) 1-1, Schwarzman-Atse 2-0, Dul-Buzinskij (1-1), Ivanov-Tsjizjov (1-1).
Eindstand: 1. Georgiev 11-15(+2), 2. Ndjofang 1114 (5 winst /2 verlies)) 3. Boomstra 11-14 (3 winst / 0
verlies), 4. Anikeev 11-13, 5. Getmanski 11-12, 6.
Tsjizjov 11-12, 7. Schwarzman 11-11, 8. Atse 11-10, 9.
Ano 11-9, 10. Buzinskij 11-9, 11. Ivanov 11-8, 12. Dul
11-5.

