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EK voor Boomstra nuttige
tussenstop op WK-route
Geruisloos verkaste Drents sportman van het jaar
Roel Boomstra (21)
onlangs van Emmen naar Groningen. Keuze van
een topsporter die
weet wat hij wil:
wereldkampioen
worden. Op die
route is het EK in
Tallinn een nuttige tussenstop.

BERT DOLLEKAMP
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n de hoofdstad van Estland verdedigt Alexei Tsjizjov de Europese titel die hij twee jaar geleden ophaalde uit Emmen.
Plaatselijk favoriet Roel Boomstra
kampte destijds met een diepe crisis,
maar kwam in 2013 sterk terug met
een derde plaats in het WK en zijn
eerste Worldcup zege. Dit jaar werd
Boomstra al landskampioen met
Hijken en tweede bij het NK, maar in
de zomertoernooien liep het voor
geen meter. Daar zit de inmiddels
naar Groningen verkaste student natuurkunde echter niet mee. Over een
jaar wil hij toeslaan op het WK en het
EK is op die route een mooie test.
Hoe staat het met de vorm?
,,De nederlaag zaterdag met Hijken
tegen Huissen was een tegenvaller,
maar los daarvan voel ik me prima.
Dat komt vooral omdat ik bewuster
mijn energie verdeel en gerichte
keuzes maak. Ik doe bewust iets
minder aan dammen, maar benut
die tijd beter.’’
Hoe bevalt het in Groningen?
,,Dat is een van die keuzes en het bevalt tot nu toe prima, vooral omdat

Roel Boomstra: ,,Het gaat mij om de eerste plek.’’
het me tijdwinst en dus energie oplevert. Ik wil ook mijn studie op peil
houden en dan is het niet handig als
je steeds van Emmen op en neer
moet naar Groningen.’’
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Wie zijn je concurrenten op het EK?
,,Schwarzman en Georgiev, maar ook
Valneris en Tsjizjov zijn in vorm. De
Rus Sjaibakov is nog behoorlijk
kwetsbaar. Wat ook meespeelt is dat

er zeven tickets zijn te verdienen
voor het WK 2015. Evenals Georgiev
heb ik me al geplaatst. Van de Nederlanders hebben Pim Meurs en Alexander Baljakin de beste papieren,
maar ook mijn club- en studiegenoot Wouter Sipma heeft zeker een
kans.’’

horst (mentaal)
Erelijst: circa 15 jeugdtitels, jeugdwereldkampioen (2010), nationaal
kampioen en wereldkampioen
Rapid (2012), derde plaats op WK
(2013), winnaar van World-Cup
(2013), landskampioen met Hijken
(2014).
Individuele prijzen: Topscorer
ereklasse (2012), Sportman Emmen
(viermaal) en Drents sportman van
het jaar (2013).

De toernooiformule is toch een loterij?
,,Ideaal is het Zwitsers systeem niet.
Omdat je steeds tegen gelijk geklasseerden speelt, tref je de concurrentie altijd. Maar het programma tegen
de subtoppers verschilt en dat is bij
gelijk eindigen beslissend. Maar het
heeft geen zin daarover te zeuren.
Het gaat mij om de eerste plek en als
je genoeg wint sta je na negen ronden vanzelf bovenaan.’’
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