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Boomstra met recht in rijtje kampioenen
kampi
AUKE SCHOLMA

O

ok in de twaalfde en laatste matchpartij van de
strijd om de wereldtitel
dammen toonde kersvers
wereldkampioen Roel Boomstra
zich soeverein.
Jan Groenendijk waagde een laatste poging om met een winstpartij
de eer te redden. Maar al was de
match twee partijen voor het einde
reeds in Gronings voordeel beslist,
Boomstra bleef scherp en gaf zijn tegenstander geen enkele kans op
voordeel. De einduitslag 16-8, bepaald door vier zeges van de Groninger en acht remises, laat geen enkele

ruimte voor twijfel: Boomstra is onbetwist de beste dammer van de wereld.
Hij staat trots en met recht in het
rijtje grote Nederlandse wereldkampioenen: Hoogland, Springer, Roozenburg, Sijbrands, Wiersma, Van der
Wal en als nummer zeven Roel
Boomstra.
De honderden toeschouwers in
het Zuiderstrand Theater in Den
Haag konden nog eenmaal genieten
van een inhoudrijk gevecht, waarmee ook de 18-jarige Jan Groenendijk uit Wageningen eer inlegde. Zoals in zijn meeste partijen met zwart
liet de jongeling de aanval aan zijn
meer ervaren tegenstander. De eni-

ge maal dat hij Boomstra daarmee in
verlegenheid bracht, was in de tweede partij in Groningen. Ditmaal
stuitte Groenendijks omsingeling
op graniet. In het gevorderde middenspel stelde hij zijn ambities op
tijd bij. Met een gerichte afbraakactie voorkwam hij een vijfde nederlaag.
Tijdens de sluitingsceremonie erkende Groenendijk volmondig dat
hij in deze match niet opgewassen
bleek tegen het sterke spel van
Boomstra, die hij van harte feliciteerde.
Boomstra bedankte alle mensen
die hem in zijn jarenlange weg naar
de hoogste trede hadden gesteund.

In zijn vroege jeugd hadden zijn ouders hem naar trainingen vervoerd,
waar ze vaak uren moesten wachten
voor de terugreis. Trainer Rob Clerc,
voormalig wereldtopper, en secondant Wouter Sipma waren in de aanloop naar en tijdens de match belangrijke schakels in het succes.
Volgend jaar zal Roel Boomstra
zijn titel verdedigen in een massaal
WK-toernooi in Tallin. Mocht hij
daar de titel verliezen, dan heeft hij
recht op een revanchematch in 2018.
De KNDB hoopt met de toenemende
aandacht in de media op ledenaanwas in de komende jaren. Met boegbeeld Boomstra lijkt de aandacht
nog jaren verzekerd.

