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Boomstra op matchpoint
DEN HAAG In de achtste partij van de

match om de wereldtitel dammen
heeft Roel Boomstra zijn derde zege geboekt op Jan Groenendijk.
Boomstra gaat nu met 11-5 aan de
leiding.

In de resterende vier partijen hoeft
Boomstra slechts tweemaal remise
te spelen om de match in zijn voordeel te beslissen. Het lijkt wel of
Groenendijk steeds moeite heeft
zich aan nieuwe omstandigheden
aan te passen. In Groningen verloor
hij de eerste partij en ook de openingspartij in Wageningen, de vijfde
matchpartij, ging verloren.
Ditmaal was, na een rustdag op
zondag, de Eerste Kamer in Den

Haag het strijdtoneel. Al werd er in
Nederland reeds gedamd op de honderd velden voordat de regeringsgebouwen in de zeventiende eeuw
werden neergezet, de bijzondere locatie moet op de jonge spelers enige
indruk hebben gemaakt.
Aan het spel van Groenendijk viel
dit aanvankelijk niet te merken. Hij
speelde de opening snel en zelfver-

zekerd en plaatste met zwart een opgedrongen randschijf op veld 36. De
man uit Wageningen verviel op zeker moment toch in zijn oude fout
en ging weer veel bedenktijd gebruiken. Toen Boomstra hem op tactische wijze dwong om een grote afruil te nemen, had Groenendijk zich
met remise moeten verzoenen. In
plaats daarvan kwamen de zetten
steeds stroperiger uit zijn vingers.
Vadertje tijd ging streng meekijken
toen de volgende stand op het bord
kwam.

Boomstra – Groenendijk
8ste matchpartij, na 47.42-38.

Roel Boomstra (links) en Jan Groenendijk tijdens de achtste partij van het WK
dammen in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. FOTO ANP/JERRY LAMPEN

Met een minuut bedenktijd zag
Groenendijk een probleem opdoemen na 47….18-23 48.38-32 7-11 49.3328 14-19
50.37-31 11-16 51.31-26 12-18? 52.2621! 17x26 53.28-22!. Gehaast speelde
hij 47…14-20(?) en werd verrast door
een tijdelijk offer 48.27-21! 17x26
49.34-30.
Compleet van zijn stuk gebracht,
volgde snel een tweede fout, die beslissend was.
49…12-17 50.30x19 17-22? (na
50…17-21 kan zwart remise maken)
51.38-32! 7-11 52.35-30! 11-16 53.3025 22-27 54.32x21 16x27
55.25x14 18-23 56.19x28 27-32
57.37-31
En zonder 57…26x37 58.14-10
32x23 59.10-5 af te wachten gaf Groenendijk op. Nog minutenlang bleef
hij wezenloos achter het bord zitten
om zich met zijn stommiteit te verzoenen.
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