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Bikkelen in Tallinn
Het Europees Kampioenschap
voor landenteams werd in straf
tempo afgewerkt. In vijf dagen
moesten sommige spelers zeven
normale partijen, drie rapidpartijen en enkele blitzpartijen uit de
mouw schudden. Er werd in de
hoofdstad van Estland begonnen
met twaalf teams van drie spelers, verdeeld over twee groepen.
In groep A won Rusland (Amrillajev, Getmanski, Sjaibakov en
soms Trofimov) alle wedstrijden
en zette Oekraïne en Wit-Rusland
op ruime afstand.
Nederland, met het supertrio
Baljakin, Boomstra en Groenendijk, ondervond in de andere
groep opvallend veel weerstand
van Litouwen. Dat team, met
Boezjinski, Domtsjev en de sterk
acterende Toenkevitsj, werd in de
vijfde ronde op 3-3 gehouden
door Letland. Dat was maar goed
ook, want zo kon Nederland via
een barrage met Litouwen nog de

finale bereiken nadat het door
Italië verrassend op 3-3 was
gehouden. Roel Boomstra leed in
die wedstrijd een zeldzame nederlaag.

diagram
Roel Boomstra-Moreno Manzana
(Nederland-Italië, na 30…21-26)
De favoriet voor de wereldtitel
heeft een stand als een vorst
tegen een speler met 350 ratingpunten minder. Vooral schijf 10
is voor de Italiaan een zorgenkindje. Wit kan 31.29-23! spelen
om zwart te verplichten tot 12-18
en 11-17. Ook sterk is 31.39-33 om
na 12-18 met 32.29-23! te reageren. Een kansrijke mogelijkheid
is verder 31.38-33(!). Als zwart
zich tot 31…12-18? laat verleiden,
staat hij na 32.22-17! 11x22
33.28x17 verloren – ik daag de
lezer uit. En als zwart na 31.38-33
eerst 3-9 speelt om 12-18 voor te

bereiden, kan wit met 25-20,
29-24, 39-34!, 22-18 enz. afwikkelen naar een kansrijk eindspel.
Boomstra kiest uit al het snoepgoed niet het lekkerste.
31.36-31? 12-18! 32.31-27??
Met 32.32-27 kon wit nog ten
halve keren, maar dat was niet
de bedoeling. Nu gaat Manzana
op weg naar eeuwige roem,
geholpen door zijn zorgenkindje.
32…4-9! 33.15x4 35-40!! 34.44x35
18-23 35.29x18 11-17 36.22x11
13x44 37.4x24 6x17! 38.50x39
Deze verdienstelijke combinatie
zou zwart na 38…45-50? 39.24-15!
50x22 40.15-4! slechts windeieren
leggen, maar hij heeft dieper
gekeken. Er volgt als toetje een
piepkleine verrassing.
38…14-19!! 39.24x21 16x38
Nu moet Boomstra bikkelen
voor een punt en dat is hij niet
gewend.
40.25-20 45-50 41.20-14?
Ontsnapping was mogelijk met

41.39-33! 38x29 42.20-14 50x17
43.14-10 29-34 44.10-5! 34-39 45.3530! 39-44 (45…17-33 46.30-24 en
47.5-28 remise) 46.30-24! 17-33
(anders rukt wit op naar veld 15
met remise) 47.48-42!, altijd gevolgd door 48.5-28 en remise.
41…50x22 42.14-10 22-28!
Op fraaie wijze voltooit Manzana
nu zijn meesterstuk.
43.10-4 28-37! 44.4-36 38-42!
En Boomstra gaf op, want na
45.36-47 37-14! 46.47x9 3x14 47.4842 26-31! zit de oppositie ook nog
tegen!
Nadat de reguliere finale tegen
Rusland in 3-3 eindigde, poetste
Roel Boomstra in de rapidbarrage
zijn blazoen blinkend schoon.
Door Ainoer Sjaibakov in grootse
stijl te kloppen hielp hij Nederland toch nog aan de Europese
titel.
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