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Zon breekt door
voor Roel Boomstra
BERT DOLLEKAMP

GRONINGEN Dammer Roel Boom-

stra is nog nauwelijks bekomen
van het nieuws dat hij dit najaar
tegen Jan Groenendijk om de
wereldtitel speelt.
Het terugtreden van Alexander
Georgiev valt vrijwel samen met
zijn eigen besluit zich af te melden voor het NK in april. Puur
toeval, zegt Boomstra.
Hij is druk in de weer met zijn
bachelorproject
natuurkunde
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat zat na het WK van afgelopen najaar in Emmen al in de
planning, maar de teleurstellende derde plek was een extra stimulans om weer energie in zijn
studie te steken. ,,Het bevalt prima me geruime tijd op mijn afstudeeronderzoek te concentreren. Je moet dan niet te veel andere zaken aan je hoofd hebben. Het
ziet er goed uit en begin april
hoop ik mijn scriptie te kunnen
afronden.’’
Het dammen beperkte zich tot
een handvol partijen voor de
clubcompetitie, waarin Boomstra
met Hijken DTC de tweede landstitel behaalde en zelf en passant
topscorer werd in de ereklasse.
,,Inderdaad opmerkelijk dat ik zo
goed op dreef was, misschien omdat het dammen even meer afleiding was dan een zware inspanning.’’
Het NK dammen in april in Enschede komt voor Boomstra echter te vroeg. ,,Jammer dat ik mijn
titel niet kan verdedigen, maar
het is op dit moment niet goed te
combineren. Los van het toernooi zelf kan ik me ook niet fatsoenlijk voorbereiden. Ik moet

gewoon keuzes maken.’’
Boomstra benadrukt dat zijn
absentie bij het NK losstaat van
de WK-match die hem volkomen
onverwacht in de schoot is geworpen. ,,Op zich is het terugtreden van Georgiev fantastisch
nieuws voor mij natuurlijk, maar
dit had niemand zien aankomen.
Ik hoop dat hij binnenkort wat
meer loslaat over zijn beweegredenen. Georgiev is altijd een
enorme liefhebber van het spel
geweest, maar mogelijk is zijn
sportieve ambitie de laatste jaren
wel afgenomen. Het blijft echter
apart dat hij een mogelijk lucratieve match en zijn tiende titel
laat lopen. Voor Jan en mij is de
uitdaging deze geweldige dammer te verslaan nu plotseling
weg. Zolang ik zelf op topniveau
dam, was mijn ultieme doel om
Georgiev de baas te worden. De
drie WK’s waar ik tot nu toe aan
meedeed, heeft hij nota bene alle
drie gewonnen. De knop zal dus
volledig om moeten, maar ik ga
er natuurlijk volledig voor.’’
Zesvoudig wereldkampioen
Harm Wiersma heeft gemengde
gevoelens bij het nieuws dat hij
na 32 jaar eindelijk een opvolger
krijgt. ,,Natuurlijk vind ik het
voor Roel prachtig dat hij nu met
Jan Groenendijk om de wereldtitel speelt, maar voor de geloofwaardigheid van de damsport is
het niet goed dat Georgiev zich
zonder opgaaf van redenen terugtrekt. Zeker nu tegelijkertijd
ook de wereldkampioene bij de
vrouwen Zoja Golubeva haar titel
niet verdedigt. Als je het mij
vraagt is er meer aan de hand bij
de werelddambond. Hopelijk
komt er heel snel meer duidelijkheid.”
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