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gaat op EK als een speer
Boomstra gaa
BERT DOLLEKAMP
TALLINN De eerste klap is een daalder waard voor Roel Boomstra, die
als een speer van start is gegaan op
het EK dammen.

Terwijl concurrenten als Georgiev,
Tsjizjov en Schwarzman al twee punten lieten liggen, won de jonge
grootmeester van acquit drie partijen op rij, met in zijn kielzog Hijken
DTC clubgenoot Wouter Sipma, die
alleen de sterke Oekraïner Artem
Ivanov remise moest toestaan.
In Estland spelen de 76 deelnemers in totaal negen ronden volgens
het Zwitsers systeem, waarbij gelijk
geklasseerden elkaar steeds treffen.
Om het kaf van het koren te scheiden worden de favorieten in de beginfase ingedeeld tegen middenmoters. Het is de kunst om dán te scoren want hoe verder het toernooi
vordert, hoe sterker de oppositie.
Boomstra liet er geen gras over

Roel Boomstra
groeien en zette zich met een hattrick meteen op kop van de meute.
,,Ik voel me goed en ik speel goed. De
voorbereiding lijkt goed uit te pakken en tot nu toe heb ik mijn kansen
optimaal benut.” De onlangs naar
Groningen verhuisde Emmenaar
toonde zich tactisch en technisch superieur. Eerst werd de Belg Schalley

vanuit de flank combinatief gevloerd, vervolgens werd Dik de
Voogd gepiepeld in een subtiel klassiek tempospel en kreeg de ervaren
Ron Heusdens er na een positionele
misgreep ongenadig van langs. ,,Ik
ben er nog lang niet, maar de start is
ideaal”, aldus de opgewekte Boomstra, die vandaag in de ochtendronde
Ivanov treft. De Oekraïner werd gisteren door de ook al uitstekend gestarte Wouter Sipma met open vizier
tegemoet getreden. ,,In een spannende pot moest ik even secuur verdedigen, maar het bleef allemaal
binnen de grenzen van het toelaatbare”, aldus Sipma, die met zijn remise goed op koers ligt voor de begeerde WK kwalificatie.
Een handvol jeugdige landgenoten doet ervaring op tussen de grote
jongens. Onder hen Nick Waterink
uit het Drentse Zuidwolde en stadGroninger Wouter Wolff (15), die de
ervaren Oekraïner Igor Kirzer op een
pijnlijke nederlaag trakteerde.

