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Jan Groenendijk (links) en Roel Boomstra strijden in een glazen huis op Het Plein in Den Haag om de wereldtitel dammen.
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In een glazen huis
op Het Plein in
Den Haag trok de
9de matchpartij
tussen Jan Groenendijk en Roel
Boomstra veel bekijks.
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lechts vergezeld door de Brabantse arbiter Frank Teer zaten de spelers in een grote
etalage. Verbaasde voorbijgangers ontwaarden geen kerstcadeaus, maar twee keurig geklede heren in diep gepeins verzonken boven een dambord. Na een spannende partij werd op de 62ste zet remise
overeengekomen. Als Boomstra
morgen in de 10de partij minimaal
een punt scoort, kan Groenendijk
hem in de laatste twee partijen niet
meer achterhalen en is de wereldtitel binnen.
In de opening van de partij, een vertakking van de Keller-variant, werd
al snel duidelijk dat Boomstra niet
met voorzichtig spel de beslissende

punten wilde binnenhalen. Vol zelfvertrouwen hield hij vast aan de
plannen die hij tijdens zijn grondige
voorbereiding had gesmeed. Met
zwart plaatste Boomstra resoluut
een centrumvoorpost en Groenendijk, slechts gebaat bij een overwinning, nam dankbaar de rol van omsingelaar op zich. Hoe sterk de aanval van de Groninger ook leek, toch
moest hij zich na sterk en doelgericht spel van Groenendijk enige
zorgen maken over de verdediging
van zijn voorpost.
Gebruik makend van een tijdelijk offer kon Boomstra ieder gevaar bezweren. Wel moest hij voor lief nemen dat zijn tegenstander onmiddellijk naar remise kon afwikkelen,
maar bij zo’n riante voorsprong is
dat geen probleem. Groenendijk
probeerde de spanning te handhaven, maar deed dat onder druk van
de klok onhandig. Nog even mocht
Boomstra aan de winst ruiken, maar
zo ver liet de in smetteloos wit kostuum gestoken jongeling het niet
komen.

Groenendijk-Boomstra
9de matchpartij, na 31…9-13.
Toen wit de aanval op schijf 28 opende met 32.38-32, volgde
32…2-8 (niet 32…19-23? wegens 33.3127, 34.33x22 met schijfwinst)
33.32x23 19x28 34.43-38 28-32
35.37x17 12x21
Nu kon wit afwikkelen met 30-24, 2520, 24-19, 29x20 (15x24), 38-32, 33x2
en nadat zwart de dam afneemt
wordt het snel remise. Groenendijk
speelde echter 36.33-28 26x37 37.3933 4-9 en kwam na het minder nauwkeurige 38.38-32 18-22 39.28x26
37x39 (beter was 38.30-24) nog in serieuze problemen. Die loste hij echter keurig op, zodat het team Boomstra de champagne nog niet kon ontkurken.

