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Van wonderkind
tot wereldkampioen
Als ventje van nog
geen twee turven
hoog, wist Roel
Boomstra (23) al
precies wat hij later wilde worden.
Met zijn wereldtitel werd een jongensdroom gisteren werkelijkheid
in Scheveningen.

ERNST SLAGTER

T

ien jaar oud pas was de
hoogbegaafde Roel Boomstra toen hij op een talentendag van de dambond
zonder dralen aangaf wat hij wilde
later worden. Een beroep? Niets
daarvan. Wereldkampioen, dat was
het enige wat al telde.
Aan de vooravond van de WKmatch tegen Jan Groenendijk (18)
was Boomstra openhartig in een
groot interview in deze krant. De
Groninger sprak uitvoerig over zijn
langgekoesterde droom en de obstakels die hij onderweg was tegengekomen.
Op één vraag moest Boomstra
echter ook na enig aandringen het
antwoord schuldig blijven. Wat nu
als hij deze maand nu geen wereldkampioen zou worden?
Geen seconde had Boomstra bij
dat scenario stilgestaan. Vorig jaar
had de student natuurkunde al genoeg in zak en as gezeten, toen hij in

Arbiter Frank Teer (midden) schudt de kersverse wereldkampioen Roel Boomstra de hand. Jan Groenendijk steekt zijn
teleurstelling over de verloren WK-match ondertussen niet onder stoelen of banken. FOTO ANP/LAURENS VAN PUTTEN
zijn voormalige woonplaats Emmen
de WK-titel nog aan aan de Rus
Alexander Georgiev moest laten.
De druk van het verwachtingsvolle thuispubliek had Boomstra destijds als een loden last ervaren. Hoe
anders was dat deze maand, waarin
de dammer zich vrijwel permanent
als een vis in het water voelde in achtereenvolgens Groningen, Wageningen en Den Haag.
Boomstra en zeker ook Groenendijk maakten er voor de fijnproever
bovendien twee schitterende weken
van. Daar was vooraf nog lang niet
iedereen van overtuigd. Het beeld
van de ene na de andere remise bij
grote matches in het verleden lag bij
sommigen nog vers in het geheugen.

Daarom, besloten de wijze en hoge heren achter de match, moest er
voor de zekerheid maar een ‘ontsnappingsclausule’ worden opgesteld. Als er vanaf de start in het Groninger Van Swinderen Huys zeven
remises tussen beide titelkandidaten zouden volgen, moest er hoe
dan ook een beslissing geforceerd
worden.
Het noodplannetje kon echter al
na de openingsdag met een ferme
worp de prullenbak in. De jonge en
frisse Boomstra en Groenendijk bestookten elkaar van meet af aan met
aanvallen en de nieuwe wereldkampioen sloeg direct toe met een zege
in zijn thuisstad.
Ook in Wageningen, de woonplaats van Groenendijk, was het vo-

rige week op de eerste dag meteen
raak voor Boomstra. De Groninger
verliet het hol van de leeuw met
twee overwinningen en vijf remises
op zak.
Toen Boomstra maandag in de
plenaire zaal van de Eerste Kamer in
Den Haag de derde grote tik had uitgedeeld, was de wanhoop bij Groenendijk voor het eerst zichtbaar. Minutenlang bleef de jongste titelkandidaat in z’n eentje achter het dambord zitten, het vermoeide hoofd
begraven in zijn handen.
Bijna hetzelfde beeld was gisteren
te zien in het Scheveningse Zuiderstrandtheater. De goochelaar uit
Wageningen had het definitief afgelegd tegen de realist uit Groningen.
Boomstra leefde zijn jongensdroom.

