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Weer voordeel Boomstra in zesde partij
na zijn eerste overwinning, legde de
uitnodiging beleefd naast zich neer,
maar kon toch de overhand houden.
Voor Groenendijk bleef er niets anders over dan de witte aanval af te
breken, met licht nadeel tot gevolg.
Bovendien was Groenendijks bedenktijd weer eens danig geslonken,
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WAGENINGEN In de zesde matchpar-

tij om de wereldtitel dammen domineerde Roel Boomstra opnieuw
het spel.

Anders dan in de vijfde partij stortte
het verzet van Groenendijk niet in.
Ondanks hevige tijdnood vond hij
steeds de beste verdediging en eindigde het gevecht na 50 zetten in remise. De stand is 8-4 in het voordeel
van Boomstra.
Russische trainers raden vaak aan
na een nederlaag eerst een rustige
‘herstelremise’ in te gelassen. Jan
Groenendijk had na zijn nederlaag
in de eerste matchpartij al laten zien
daar zijn eigen opvattingen over te
hebben. In de tweede partij bracht
hij Boomstra aan de rand van de afgrond, maar wist hem het beslissende duwtje niet te geven.
Hoe hard de nederlaag in de vijfde

partij ook moet zijn aangekomen,
gisteren deed de jonge Wageninger
er voor eigen publiek weer alles aan
om Roel Boomstra uit zijn evenwicht te brengen. Om de open flankaanval van Boomstra te bestrijden
stak Groenendijk een half uur bedenktijd in zijn achttiende zet om de
tegenstander tot een scherpe winstpoging te verleiden.
De nuchtere Groninger, die slechte herinneringen had aan de partij

Boomstra–Groenendijk
WK-match zesde partij, na 41…6-11

dus op een remiseaanbod van
Boomstra hoefde hij niet te rekenen.
Terwijl sommige toeschouwers de
demonstratieruimte al hadden verlaten, bracht oud-wereldkampioen
Ton Sijbrands het overgebleven publiek terug naar het puntje van de
stoel toen de volgende stelling werd
bereikt (zie diagram).
Toen Boomstra vervolgde met
42.38-33! schrok Groenendijk zichtbaar. Plotseling doemt het gevaar
42…11-17? 43.43-38! 9-14 44.35-30!
24x35 45.33-29 op. Met slechts 1 seconde resterend vond zwart 42…1318! waarna Boomstra een doorbraak
forceerde:
43.28-22 9-13 44.32-28 23x21
45.26x6 18x27 46.1-6 12-17!
Zwart heeft geluk, dat wit net niet
de winst kan forceren. Na
47.1-6 17-21 48.34-30 25x34
49.39x30 21-26! 50.6-28 bood wit
remise aan zonder 13-18, 24-29!, 1823, 16x27 af te wachten.

