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Nog één keer thuisvoordeel
ERNST SLAGTER

GRONINGEN Na het spetterende openingsweekeinde van het WK dammen keerde de rust in de derde
wedstrijd even terug. Opnieuw remise was het gevolg.

De organisatie achter de wereldtitelstrijd had Jan Groenendijk gisteren graag in een wit pak zien aantreden tegen Roel Boomstra. Eenmaal binnen in het Van Swinderen
Huys voor de derde wedstrijd in de
match zat alleen niet Groenendijk,
maar Boomsma in die uitdossing
achter het dambord.
De immer modebewuste Groenendijk had al snel vastgesteld dat
zijn rossige kuif geenszins kleurde
bij het smetteloze wit dat plotsklaps in zijn garderobe hing. En
hoewel juist Boomstra met zwart
speelde, was de thuisspeler vervolgens de beroerdste niet.
Een zwart of wit pak: het is toch
maar een futiliteit voor de Groninger, die vandaag nog één keer in eigen stad speelt. ,,Natuurlijk wil ik
straks met een goed gevoel naar
Wageningen gaan”, zei Boomstra.
,,En voorlopig is dat goede gevoel er
ook zeker. Ik ben zeer tevreden
over deze wedstrijd, al was het niet
de meest interessante. We hebben
vooral veel afgetast.”
Boomstra (23) en Groenendijk
(18) eindigden gisteren andermaal
met remise. Maar de ene remise is
de andere niet. Waar de aanvalslustige Groenendijk zondag zijn eerste
gewonnen stand tegen niet wist uit
te buiten, verzuimde Boomstra gisteren de kans op zijn tweede zege te
grijpen.
Roel Boomstra: ,,Ik had alles lange tijd onder controle. Maar Jan
wist toch nog te ontsnappen. Ik heb
nog een half uur nagedacht, maar
ik kon de juiste oplossing niet meer
vinden. Misschien heeft dat wel te
maken met de zware eerste dagen.
Dat ik uitstekende kansen kreeg,
geeft gelukkig heel veel vertrouwen. Daarmee hoop ik het straks

Roel Boomstra (links) speelt tijdens de derde wedstrijd om de wereldtitel in smetteloos wit met zwart, terwijl Jan Groenendijk precies het omgekeerde doet. FOTO PETER WASSING

wél af te kunnen maken.”
De oudste van de twee titelkandidaten oogde weer vol zelfvertrouwen, nadat hij zondag toch een tikje had gekregen. Toen Groenendijk
- die na de wedstrijd weer een luchtje had geschept - zich bij de nabespreking voegde, was Boomstra
nog druk op zoek naar de manier
waarop hij tóch had kunnen afrekenen met zijn rivaal.
Groenendijk strikte ondertussen
voor de spiegel zijn das, vlak voor-

dat hij samen met Boomstra begon
aan de analyse van de de derde
wedstrijd.

Net als in de eerste twee partijen
van de WK-match kreeg Groenendijk om de haverklap te maken met
tijdnood. Dat was voor Boomstra
reden om de messen maar eens
even te slijpen.
,,In deze eerste drie dagen heeft
Jan steeds maar één seconde over
gehad. Als je het mij vraagt, zou ik
denken dat het nog een keer mis
gaat met zijn tijdverdeling. Maar
dat is zijn keuze. We zullen zien wat
er nog gaat gebeuren.”

