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Boomstra wint World Cup
a een uitputtende
strijd van negen
dagen slaagde
Roel Boomstra erin zijn
eerste World Cup-toernooi te winnen. Bijna
ging het mis in de aanloopfase. Eerst werden
de 92 deelnemers op een
hoop gegooid om in
zeven ronden ’Zwitsers’
te bepalen wie tot de
finale zestien mochten
¬ Diagram 1
behoren. Boomstra leed
in de derde ronde een
onverwachte nederlaag tegen Artem Ivanov, maar kon de schade juist op tijd herstellen om tot de play offs door te dringen.
In de drie ronden die volgden versloeg hij
achtereenvolgens Ainur Sjaibakov, Joel Atse
en Alexander Schwarzman, steeds in de
sneldambarrages nadat de reguliere partij
in remise was geëindigd. Over deze tiebreaks, ingevoerd door werelddambondpresident Harry Otten (de man van Meteo
Consult), zijn de meningen verdeeld. Voor
de toeschouwers leveren ze in ieder geval
bloedstollende beelden op. Boomstra toonde zich tenslotte ook in de grote finale
tegen Georgiev de koelbloedigste. In het
derde treffen van de 3 minuten barrage, die
de spelers binnen twee minuten moesten
afraffelen, leverde hij een strakke positiepartij af waar de wereldkampioen niet van
terug had. Boomstra plaatste zich hiermee
ook voor de finale van de World Cup in
China, evenals Nederlands kampioen Alexander Baljakin.
Dat de allersterksten zelfs met zeer weinig
bedenktijd een hoog niveau weten te halen,
moest zelfs toeschouwer Ton Sijbrands
beamen. Hij was, hoewel geen liefhebber
van dit circus, vol bewondering over de
volgende sneldampartijen.
Roel Boomstra-Alexander Schwarzman
(Blitzpartij met 3 minuten+2 seconden per
zet)
1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.37-32 7-12
4.34-29 19-23 5.40-34 14-19 6.45-40 10-14
7.42-37 1-7 8.50-45 5-10 9.47-42 11-17 10.3126 7-11 11.37-31 2-7 12.41-37 20-25 13.46-41
15-20 14.31-27(!)
Wit brengt een nieuwtje waarvan de pointe
pas over 12 zetten aan het licht komt.

N

14…19-24 15.34-30! 23x34
16.30x19 14x23 17.40x29
23x34 18.39x30 25x34
19.44-39 20-25 20.39x30
25x34 21.49-44 9-14
22.44-39 14-20 23.39x30
20-25 24.30-24 10-15
25.45-40 3-9
Na 25…25-30 volgt sterk
26.27-22 17x39 27.43x25.
26.40-34 9-14
Het lijkt of wit in de
verdrukking komt, maar
zijn huisvlijt is goed
doortimmerd. De volgende doorbraak is duur, doch verantwoord.
27.32-28! 21x23 28.34-30 25x34 29.43-39
34x32 30.37x10 In de luttele seconden bedenktijd die hem rest vindt Schwarzman
geen zinnige verdediging.
30…17-22 31.33-29 22-27 32.42-38 18-22
33.29-23 13-18 34.23-19 12-17(?)De computer verdedigt met 34…22-28, wat wit verplicht tot 19-14. Alle kansen blijven aan wit.
35.38-33 7-12 36.10-5 4-9 37.35-30 9-14
38.19x10 15x4 39.24-19 8-13 40.19x8 12x3
41.30-24 3-8 42.48-42 8-12 43.5-28 en
Schwarzman gaf mokkend op, in het besef
dat hij al in de studeerkamer was verslagen.
De beslissende fase uit de finale blitzpartij:
Diagram Roel Boomstra-Alexander
Georgiev
Na 27…21-26? 28.34-30! wordt zwarts positie verder uiteengereten.
28…18-22
Moet wel, omdat wit dreigt met 30x19 en
37-32.
29.30x19 13x24 30.31-27! 22x31 31.36x27
11-17 32.37-32! 8-13 33.45-40! 9-14 34.40-34
6-11 35.32-28! 14-19 36.34-30! 24-29?
Zwart bezwijkt. Gedwongen was 36…20-25
37.28-23 enz., maar ook dan staat zwart
zeer slecht. Nu volgt een kleine combinatie.
37.33x24 20x29 38.28-22! en zonder 17x28
39.39-33 28x39 40.43x14 af te wachten gaf
Georgiev zich gewonnen.

