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Spectaculair gevecht
eindigt vreedzaam
AUKE SCHOLMA

WAGENINGEN In de zevende match-

partij Groenendijk-Boomstra, de
laatste van drie partijen in Wageningen, nam Jan Groenendijk op
waardige wijze afscheid van zijn
thuispubliek.

Hij zette een haarscherpe Roozenburg-partij op die, doordat Roel
Boomstra de handschoen opnam,
tot een adembenemend gevecht
leidde. Enige tijd bevonden de spelers zich op bekend terrein. Boomstra speelde het zogenaamde Drostsysteem, waarin hij met zwart zijn
schijf op veld 23 opofferde om de
aanval op de witte schijf 27 in te zetten. Anders dan in de stampartij
Gantwarg-Drost uit 1974 speelde
Boomstra op de 24ste zet niet 6-11 en
11-17, waarmee hij de vereenvoudiging 37-31 zou toelaten.
Na het interessantere 24…2-7 bedacht Groenendijk een scherp plan
om de aanval op zijn bruggenhoofd
27 te stoppen. Als Boomstra die aanval wel zou doorzetten kon Groenendijk een combinatie naar dam
uitvoeren. Die zou in een eindspel
uitmonden dat commentator Ton
Sijbrands en zijn publiek langdurig
bezighield.
Beide spelers waren het er na afloop over eens, dat Boomstra toch
het grootste risico zou nemen door
de combinatie toe te laten. De Groninger, die met twee winstpartijen
aan de leiding gaat, waagde zich niet
aan het ongewisse avontuur. Hij liet
wits plusschijf ongemoeid, maar
had zoveel compensatie door wits
onevenwichtige schijvenverdeling,
dat eerder Groenendijk dan hij de remisegrens moest bewaken. Toen de
18-jarige durfal dat onberispelijk
deed en zijn gewonnen schijf op correcte wijze teruggaf, eindigde het
spectaculaire duel in een gelijkwaardige remise. Vandaag hervatten de

kemphanen hun gevecht in de Eerste Kamer in Den Haag. Nog vijf partijen heeft Jan Groenendijk de tijd
om Roel Boomstra uit het pluche te
lichten.
De spannende middenspelfase in
beeld:

Diagram

Groenendijk-Boomstra,
7de matchpartij, na 26.35-30.
De bedoeling van wits laatste zet is
na 26…11-17 27.42-38 17-22 met de
combinatie 28.37-31! 26x28 29.19-14
21x43 30.14x5 28-32 31.49x27 22x31
te vervolgen. Dit avontuur vond
Boomstra te ongewis. Er volgde:
26…26-31! 27.37x17 11x31 28.42-37
31x42 29.48x37 6-11 30.45-40 9-14!
31.33-28 14x23 32.28x19 11-17
33.40-35 3-9 34.39-33 9-14
en nu koos Groenendijk eieren voor
zijn geld door met
35.24-20! 13x24 36.20x9 4x13
37.30x19 13x24 38.29x20 15x24
zijn plusschijf te retourneren. Drie
zetten later werd de vrede getekend.

De onderlinge verstandhouding tussen Roel Boomstra (rechts) en Jan Groenendijk is uitstekend. FOTO GEB KOS

naar climax
WK match groeit na

Zeven van de twaalf partijen hebben
Roel Boomstra en Jan Groenendijk
achter de rug. Zowel in Groningen als
in Wageningen sloeg Boomstra direct
toe en leidt comfortabel met 9-5. Hij
heeft nog minimaal één zege nodig
voor de begeerde wereldtitel. Maar
Groenendijk is een vechter en zal
alles uit de kast halen om de verlenging van zondag te halen. Wie gaat

het beste om met de oplopende spanning en het door de sponsoren Young
Capital, TopNotch en Kumpany aangewakkerde mediageweld? En dat
terwijl het tijdens de partijen doodstil
hoort te zijn, ook in het door politiek
gekibbel gedomineerde parlement,
waar de jonge grootmeesters vandaag
hun match vervolgen. Helpers weg,
oordoppen in en dammen!

