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Bronzen kater voor Boomstra
iet alleen Drenthe
houdt de adem
in, wanneer Roel
Boomstra afgelopen
woensdagochtend moet
aantreden voor de laatste
ronde van het WK in
Rusland. Heel dammend
Nederland kijkt via internet mee hoe het zal
aflopen met onze 20jarige held, die op dat
moment de koppositie
deelt met regerend kam- ¬ Diagram 1.
pioen Georgiev. Zou het
dan toch gebeuren? Dat een Nederlander in
ieder geval een match om de wereldtitel
mag spelen. Want ook een tweede plek
achter Georgiev is daarvoor goed genoeg.
De enige die het feest kan verstoren is JeanMarc Ndjofang. Hij heeft zo lang in Nederland gewoond en in iedere uithoek gespeeld, dat we hem bijna als landgenoot
beschouwen. In Rusland verdedigt hij echter de eer van Kameroen.
Blijkbaar kijkt ook heel Afrika mee, want al
snel ligt de internetverbinding met Oefa er
uit. Als alles weer hersteld is, rouwt Nederland en is het feest in Rusland en Kameroen. Alexander Georgiev heeft gewonnen
van de wisselvallige Ivoriaan Adonis Ano,
Roel Boomstra scoort een moeizame remise
tegen Oekraïner Joeri Anikejev en de grootste schok: Ndjofang wint van de Rus Getmanski. In punten eindigen Boomstra en
Ndjofang gelijk op de tweede plaats. Het
zeer omstreden reglementartikel dat de
speler met de meeste overwinningen (en
dus ook meer nederlagen) het hoogst wordt
gewaardeerd, verwijst Boomstra naar het
brons. Hoe geweldig de prestatie ook is, nu
de gedroomde match Georgiev-Boomstra
niet doorgaat, voelt het als een kater.
Natuurlijk zijn we blij voor Ndjofang en
heel Afrika. In de jaren zestig werd de Senegalese wonderdammer Baba Sy (19351978) ten onrechte een match tegen Koeperman onthouden. Baba Sy zou in 1986
postuum tot wereldkampioen 1963 worden
uitgeroepen, maar met de match GeorgievNdjofang - hopelijk in Kameroen – zal de
nalatenschap van Afrika’s eerste grote dammer extra glans krijgen.
En wat Roel Boomstra betreft: hij speelde

N

geweldig en er zullen
nieuwe kansen komen.
Alexander Getmanski –
Jean-Marc Ndjofang
(WK 2013, laatste ronde)
1.32-28 17-22 2.28x17
12x21 3.31-26 7-12
4.26x17 11x22 5.37-31
16-21 6.35-30 2-7
Ndjofang speelt vaak ten
koste van alles op aanval.
Zeker tegen Getmanski,
die eenzelfde stijl aanhangt, is dit een goede
aanpak.
7.30-25 7-11 8.31-26 22-27 9.27x17 12x21
10.41-37 19-23 11.34-29 23x34 12.40x29
11-16 13.38-32 27x38 14.43x32
Getmanski voelt zich bij een tempoachterstand niet op zijn gemak.
14…6-11 15.46-41 20-24 16.29x20 15x24
17.42-38 11-17 18.36-31 21-26 19.31-27 1822! 20.27x18 13x22
Ndjofang blijft energiek aanvallen en laat
duidelijk zien dat hij met een derde plaats
niet tevreden is.
21.47-42 10-15 22.32-28
Nu toont ook Getmanski zijn strijdershart
en verlokt zwart tot een centrumomsingeling.
22…8-12 23.41-36 9-13 24.39-34 13-18 25.4540 4-10(!)
Diagram
Deze hoekige zet, waar men eerder 25…1419 zou verwachten, moet Getmanski in
verwarring hebben gebracht. Ook bij de
broodmagere Rus, die nooit op een WK zo
hoog reikte, moeten de zenuwen door de
keel hebben gegierd.
26.38-32(?) 14-19! 27.25-20 24-30 28.34x25
15x24 29.37-31 26x37 30.42x31 10-15! 31.4034?
Met 31.32-27 1-7 32.48-43 kan wit zich
verdedigen.
31…16-21!!
Deze verrassende zet zorgt voor kortsluiting in het Russische net. Na 32.31-27 22x31
33.36x16 15-20 34.25x23 18x27 wordt het
zeer moeizaam verdedigen.
32.31-26?? 15-20!
en Getmanski gaf het na deze bizarre blunder meteen op.

