14 oktober 2014 , pag. 30

Booms soevereiin naar Europese tit
titel
Boomstra
Eén probleempje
kon de nieuwe Europees kampioen
dammen Roel
Boomstra niet zelf
oplossen: het strikken van zijn stropdas voor de prijsuitreiking.

UITSLAGEN
Negende ronde:
Amrillaev (Rus)-Boomstra 1-1, Cordier (Fra) -Tsjizjov
1-1, Shaibakov (Rus)-Baljakin 1-1, Bulatov WiRSchwarzman (Rus) 0-2, Georgiev (Rus)-Buzinski
(Lit)1-1, Getmanski-Nosevitsch 2-0, Domchev-Valneris 1-1, Heusdens-Huseynov (Aze) 2-0, Anikeev
(Oek) -Groenendijk 1-1, Unnuk (Est)-Sipma 0-2,
Trofimov (Rus)-Wolff 1-1, Andreev (Rus) – Stokkel
0-2, Ludwig-Berichvili (Geo) 2-0.
Eindstand:
1.Boomstra 9-12 (2342), 2.Shaibakov 9-12 (2304),
3.Cordier 9-12 (2288), 4.Tsjizjov 9-12 (2280), 5.Getmanski 9-12 (2271), 6.Heusdens 9-12 (2268),
7.Schwarzman 9-12 (2267), 8.Amrillaev 9-12
(2230), 9 t/m21 Groenendijk. Vipulis, Georgiev,
Sipma, Stokkel, Ivanov, Buzinski, Baljakin, Domchev, Valneris, Anikeev, Vatutin en Ludwig 9-11. 22
t/m 32 o.a. Wolff, Meurs, Virny, 9-10, 66.Waterink
9-7.
Geplaatst voor WK 2015:
Boomstra, Georgiev, Shaibakov, Cordier, Tsjizjov,
Heusdens, Groenendijk, Vipulis en Ivanov.

BERT DOLLEKAMP

ment te zijn. ,,Illustratief was de
overtuiging waarmee hij zondag wereldkampioen Georgiev tegemoed
trad. Deze heeft de hele partij achter
de feiten aangelopen mocht uiteindelijk blij zijn met een punt.’’
Voor Boomstra telde in Tallinn alleen de Europese titel, omdat hij net
als Georgiev al zeker is van het WK in
2015. De FMJD verdeelde bij gebrek
aan een fatsoenlijk plaatsingstoer-

Z

o kon bondscoach Rob Clerc
eindelijk een concrete bijdrage leveren aan het succes
van zijn beste paard van stal,
die met een solide remise tegen de
Rus Amrillaev de prijs binnenhaalde
waarop hij en niemand anders afgelopen week recht had.
Tijdens het toernooi had Clerc
nauwelijks omkijken naar Boomstra, die met zijn 21 jaar een in alle
opzichten volwassen topsporter is
die volledige controle heeft over zijn
doen en laten. In de afgelopen maanden had Boomstra niet eens zoveel
tijd aan zijn sport besteed. Wat mindere resultaten in de zomertoernooien bevielen hem niet en waren
aanleiding zijn schema’s aan te passen. Dankzij de verhuizing begin
september van Emmen naar Groningen kon hij zijn studie natuurkunde
efficiënter inrichten. Ook bij de damtraining was doelmatigheid troef,
waarbij Boomstra naast de tactische
en organisatorische ondersteuning
van Clerc regelmatig te rade ging bij
zijn technisch adviseur oud-wereldkampioen Ton Sijbrands en de Groninger sportpsycholoog Hardy Menkehorst.
Zo werd in alle rust toegewerkt
naar het EK en tankte Boomstra
naast de benodigde varianten de
energie om ze ter plekke uit te voeren. En dat hebben zijn concurrenten geweten. Vanaf dag een was de
jonge grootmeester op zijn post, om-

Tijdens het
toernooi had Clerc
nauwelijks
omkijken naar
Boomstra

Bondscoach Rob Clerc (links) en Roel Boomstra stralen na het binnenhalen van de Eurropese titel.
dat hij ervan doordrongen was dat
een vlekkeloze start in de mallemolen van het Zwitsers systeem cruciaal was. Belgisch kampioen Schalley,

subtopper Dik de Voogd en grootmeester Ron Heusdens werden compleet overklast en Boomstra greep
de leiding om die niet meer af te
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staan. Van een serieuze bedreiging
van de koploper was geen sprake. Integendeel, de zwaargewichten die
zich aan zijn loket meldden mochten

stuk voor stuk blij zijn met een punt.
Boomstra was na afloop blij en
voldaan. ,,Dit is een fantastisch resultaat. Ik voelde me de hele week

goed en heb sterk en constant gespeeld en deze titel echt verdiend.’’
Volgens Rob Clerc heeft Boomstra
bewezen de beste speler van dit mo-

nooi zeven tickets met een maximum van twee spelers per land, zodat vooral de Russen en de Nederlanders op eieren liepen. In een chaotische slotfase viel de geweldig
gestarte Wouter Sipma door een nederlaag tegen Shaibakov ver terug.
Ondanks winst in de slotronde werd
de Drent op de valreep gepasseerd
door good-old Ron Heusdens en de
16-jarige toernooirevelatie Jan Groenendijk. Wouter Wolff uit Groningen ging als een jojo door het klassement en eindigde uiteindelijk op
een knappe 25ste plaats. Zijn tijd zal
vast nog wel komen.

