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Boomstra:
Ik word
tegen mezelf
beschermd

ner een groot aandeel in gehad dat ik
grootmeester ben geworden. Ik keek
eerst enorm tegen hem op. Hij doceerde en ik luisterde vooral. Maar
toen ik in 2013 de nummer drie van
de wereld werd, had ik alles geleerd
wat er te leren viel. Dacht ik. Ik wist
in elk geval niet wat ik moest doen
om nog beter te worden. Daarna ben
ik veel meer gaan experimenteren
met andere mensen en nieuwe ideeen. Perfect spelen is onmogelijk,
maar uitgeleerd ben je nooit. Dat is
de enorme kracht van het damspel.”
Met Boomstra (23) en de vijf jaar
jongere Jan Groenendijk zijn de WKfinalisten jonger dan ooit en bovendien van eigen bodem. Niet gek dus
dat het tweetal al dagenlang voor
het begin van de match in de schijnwerpers staat. Dinsdag nog schoven

‘Ik ben in de
laatste jaren
veel creatiever
geworden’

Dammer Roel Boomstra (23) speelt
van zaterdag tot en met 18 december
om de wereldtitel tegen Jan Groenendijk. De Groninger over zijn langgekoesterde droom, de obstakels en hiphop.

Boomstra en Groenendijk bijvoorbeeld aan bij De Wereld Draait Door.
Het hiphoplabel Top Notch is de
meest in het oog springende sponsor van de match. Zo maakten
Boomstra en Groenendijk onlangs
in het kader van een promotiefilmpje kennis met Jiggy Djé, een rapper
waar Boomstra nog nooit van had
gehoord.
,,Hij is nu ook eigenaar van een
platenlabel, geloof ik. Kijk, ik heb
geen idee hoe zijn wereld in elkaar
steekt, want ik weet niets van muziekproducties en luister niet naar
rap. Maar ik vind het wel leuk dat
twee heel verschillende werelden elkaar op deze manier ontmoeten. Het
dammen heeft nog steeds een stoffig imago. Maar dat kunnen we als
dammers zelf veranderen. Dat probeer ik op mijn manier al te doen.”

ERNST SLAGTER

A

an de gevel van het gebouw aan de Nijenborgh
op het Zernikecomplex in
Groningen hangt een
enorm doek ter ere van Ben Feringa.
Op de plaats waar weldra de Feringa
Building moet verrijzen, eert de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit
Groningen haar Nobelprijswinnaar.
In de mensa kijkt de potentiële
wereldkampioen dammen verschrikt op van een vriendelijk, doch
dringend verzoek. Een mevrouw
van de catering sommeert Roel
Boomstra en zijn gevolg de ruimte te
verlaten. Besloten afscheidsborrel,
vandaar.
Boomstra moet overstappen naar
zijn enige reserveplan. Een ingezakte bank in een donkere gang op de
eerste verdieping. Ja, hij heeft zijn
bachelordiploma natuurkunde met
de nodige vertraging eindelijk binnen. Maar echt wegwijs op de faculteit? Roel Boomstra is eerst en vooral dammer.
,,Ik volgde de helft van de colleges.
Daardoor heeft het allemaal wat langer geduurd. Ik wist bij de meeste
studiegenoten: die zie ik volgend
jaar niet terug. Een jongen die tegelijk met mij begon, is inmiddels afgestudeerd. Ik moet nog aan mijn master beginnen.”
De studie als basis voor de toekomst, maar het vizier niet verder
dan de volgende zet. Zo bereidt
Boomstra zich voor op een nieuwe
poging om wereldkampioen te wor-

den. In Emmen – de stad waar hij opgroeide – spatte die jongensdroom
vorig jaar nog uiteen.
Tien jaar oud pas is Boomstra als
hij in 2003 op een talentendag van
de dambond maar één logisch antwoord kan neerpennen op de vraag
wat hij later wil worden. ,,Wereld-

N

‘Het dammen
heeft nog steeds
een stoffig imago’
kampioen”, klinkt het nu hardop.
,,Dat was voor mij heel vanzelfsprekend. Pas later begreep ik dat ze op
een beroep doelden.”

Z

ijn uitzonderlijke talent komt
vlot aan de oppervlakte in de
door Russen gedomineerde
damwereld. Maar ook de snelweg
naar de top gaat niet altijd over rozen. In 2012 zit Boomstra diep in de
put. Overtraind en overprikkeld. ,,Ik
speelde in een korte periode vijf
toernooien en maakte vijf tentamens. Ik deed alles tegelijk. Er zat
geen enkele rem op. Daar heb ik een
prijs voor betaald. Ik had een poos
nergens meer zin in.”
Tegenwoordig besteedt Boomstra
zijn tijd zoals hij achter het dambord
zit: gecontroleerd agressief. ,,Ik wil
nog steeds alles weten en vind heel
veel zaken interessant. Maar in die
tijd zei ik op alles ‘ja’ . Ik wilde overal
aan meedoen. Dat heb ik inmiddels
wel afgeleerd.”
In de aanloop naar het WK steekt
zijn bevriende leeftijdsgenoot Wouter Sipma hem de helpende hand
toe. De Hijkenaar is ook een wereldtopper in de damsport, maar steunt
Boomstra in de aanloop naar de WKmatch. Zo beheert Sipma de agenda
van Boomstra. Met een grijns: ,,Ik
word tegen mezelf beschermd.”

Roel Boomstra: ,,Ik wilde overal aan meedoen. Dat heb ik inmiddels wel afgeleerd.’’
Rob Clerc is een andere secondant
in het driekoppige begeleidingsteam van Boomstra. ,,Hij heeft 25

jaar aan de top gestaan en doet er alles aan om mij zo goed mogelijk te
laten presteren. Rob zorgt ervoor dat

ik er klaar voor ben.” Dan is er nog
Alexander Baljakin, de NederlandsRussische grootmeester die Boom-
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stra vanaf zijn veertiende onder zijn
hoede nam.
,,Alexander heeft er als mijn trai-

u nog afrekenen met Groenendijk, de nummer twee
van het WK in Emmen. Pas
toen regerend wereldkampioen
Alexander Georgiev afzag van zijn
recht op de match, was Boomstra ineens mededinger.
,,Ik had nooit verwacht dat ik tegen een jongere dammer om de wereldtitel zou strijden. De Russen hebben het schaken de afgelopen dertig
jaar gedomineerd, dus ik had altijd
in gedachten dat ik een van hen zou
moeten verslaan.”
Teleurstellend? ,,Georgiev was de
beste, dus was een match tegen hem
het mooiste geweest. Aan de andere
kant: als hij zich niet had teruggetrokken, zou ik straks niet eens om
de wereldtitel spelen.”
Hoewel hij Groenendijk al jaren
tegenkomt, is de rivaal uit Wageningen nog geen open boek voor Boomstra. ,,Omdat Jan nog zo jong is en relatief weinig partijen heeft gespeeld,
is er over hem veel minder bekend
dan over de Russen. Het is altijd een
supertalent geweest, maar de laatste
jaren is het wel heel snel met hem
gegaan. Dat hij vorig jaar al tweede
op een WK werd, zag niemand aankomen.”
,,We zien elkaar de laatste tijd vaker dan normaal, maar dat heeft
vooral met de voorbereidingen op
de match te maken. Voordat bekend
werd dat wij om de wereldtitel zouden strijden, heb ik heel veel oefenpartijtjes tegen Jan gespeeld. Dat zijn
er zeker honderd geweest. Daar heb
ik nu een beetje spijt van, want ik
vrees dat ik meer heb prijsgegeven
dan hij. Maar ik ben de laatste jaren
veel creatiever geworden. Ik ben tegenwoordig gek op back-ups.”

