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Brons voelt als hoofdprijs voor Boomstra
Klein maar select gezelschap verwelkomt dammer uit Emmen
3 Bondscoach Rob Clerc
onder de indruk van zijn
pupil
3

Door Bert Dollekamp
Amsterdam Een klein maar select
gezelschap was gisteren op Schiphol aanwezig om Roel Boomstra,
Pim Meurs en bondscoach Rob
Clerc te verwelkomen, die afgelopen weken in het Russische Ufa

jacht maakten op de wereldtitel.
In het ontvangscomité de gaande
en
komende
bondsvoorzitter
Haijtink en Vermeulen, studiegenoot en teamgenoot bij Hijken
Wouter Sipma en moeder Annemieke Boomstra. Middelpunt was
uiteraard Roel Boomstra zelf, die
zich een blije winnaar van de bronzen medaille toonde.
Technisch directeur Johan Krajenbrink schonk Boomstra namens
de bond een prachtig boek over de
Afrikaanse legende Baba Sy. Maar
vooral maakte hij een diepe buiging
voor de 20-jarige Emmenaar: "Goed

¬ Boomstra bij aankomst op
Schiphol. Foto: Arjen de Vries
dat je het afgelopen najaar je eigen
gevoel hebt gevolgd en niet mijn
n
dringende verzoek hebt opgevolgd

om toch mee te doen aan de WK
kwalificatie. Door je terug te trekken heb je zelf de ruimte gemaakt
voor een geweldige comeback. Die
je uiteindelijk een prachtige bronzen plak heeft opgeleverd en een
reëel perspectief op de wereldtitel."
Boomstra was blij met het gebaar
van de bond en was supertrots op
zijn medaille.
"Ik heb het gevoel dat ik eruit heb
gehaald wat er in zit. Eerst de moeizame kwalificatie en daarna een
prachtige finale. Ik denk dat ik heb
aangetoond in alle opzichten bij de
bij de abolute wereltop te horen.

Beter had ik het niet kunnen doen."
Ook Rob Clerc is onder de indruk
van zijn pupil. "Ongelooflijk knap
wat Roel de laatste ronde heeft laten zien: een echte winnaar. Natuurlijk balen we van het mislopen
van de WK-match, maar voor mij
heeft Roel hier het beste spel laten
zien van iedereen. Later kunnen we
trots zijn op de podiumplaats en
zijn kwalificatie voor het WK 2015
in China."
"Als hij de lijn doortrekt van het
vorige WK in 2011, dan zal hij dan
absoluut favoriet voor de wereldtitel zijn."

