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Boomstra-Groenendijk
Dat er volgende week tijdens de
WK-tweekamp voor het eerst
sinds 1983 (Jannes van der Wal
tegen Harm Wiersma) twee Nederlanders tegenover elkaar zitten,
heeft te maken met de terugtrekking van zittend wereldkampioen
Alexander Georgiev. Daarover
moeten we nu maar ophouden.
,,Wie niet meedoet ken niet winnen’’, zou Cruijff zeggen. Het is de
vierde maal dat twee landgenoten
om de wereldtitel strijden.
In de eerste helft van de vorige
eeuw konden Nederlanders
slechts af en toe de Franse hegemonie doorbreken. Herman
Hoogland won het WK-toernooi
van 1912 in Rotterdam, Benedictus
Springer het Olympisch toernooi
van 1928 in Amsterdam. In matches bleken de Fransen keer op
keer meester.
In 1907 en 1911 zette Isodore Weiss
zijn titel op het spel tegen Jack de

Haas en Herman Hoogland. In
Nederland versloeg de semiprofessional uit Parijs beide Hollanders
op overtuigende wijze. Maurice
Raichenbach vormde in de jaren
dertig een onneembare hindernis
voor zowel R.C. Keller, J.H. Vos als
B. Springer. Pas in 1945 werd Raichenbach onttroond door Pierre
Ghestem uit Lille, die in 1947 ook
Keller versloeg in een tweekamp.
Het WK-toernooi van 1948 was
een ommekeer. Piet Roozenburg
verscheen en won met 9 punten
voorsprong op Keller en 11 op
Ghestem.
Ghestem maakte geen gebruik
van zijn recht op een revanchematch. Hij nam de kaashandel van
zijn vader over en ging zich toeleggen op het minder tijdrovende
bridge, waarin hij eveneens de
wereldtitel zou veroveren. De
grote tijd van het Franse dammen
was voorbij.

De in 1948 opgerichte Internationale Dambond, thans FMJD, riep
de Challenge Mondial in het leven.
De kampioenen van de aangesloten landen speelden een toernooi
om de uitdager van de wereldkampioen aan te wijzen. Reinier
Cornelis (Kees) Keller won in 1951
en zo werd de eerste tweekamp
om de wereldtitel tussen twee
Nederlanders een feit. Roozenburg
wist de veel oudere Keller slechts
met 19-17 te verslaan.

diagram
Piet Roozenburg-Kees Keller
(WK-match 1951, na 47.43-38)
Zwart is gevaarlijk omsingeld. Hij
had 47…7-11 48.16x7 12x1 moeten
spelen om na 49.21-17 met 14-20!
het vege lijf te redden. Wit kan
dan niet winnen. Op 50.34-30?
volgt 8-12! en 50.38-32 wordt door
zwart met de grote ruil 8-12, 18-22,
23x3, 24-30, 20x18 onschadelijk

gemaakt. Keller ging in de fout
met 47…15-20? om na 48.38-32!
tot het besef te komen dat de
dreiging 21-17, 32-28 niet te pareren is.
In 1954 won de Leidenaar Wim
Huisman de Challenge Mondial en
het recht op uitdagen van Roozenburg, die in het titeltoernooi van
1952 zijn titel had geprolongeerd.
Huisman verloor de match over
twaalf partijen met 16-8.
Na 1956 zou Roozenburg zich niet
meer in de strijd om de wereldtitel mengen. Professionals uit de
Sovjet-Unie namen de macht over
tot in 1972 Ton Sijbrands, Harm
Wiersma en later Jannes van der
Wal ook voltijds gingen trainen.
Tot de gedroomde tweekamp
Sijbrands-Wiersma zou het nooit
komen.
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