12 september 2017 , pag. 32

Winst EK Rapid mooie opsteker
voor dammer Roel Boomstra
BERT DOLLEKAMP

KARPACZ Een mooie opsteker voor

dammer Roel Boomstra in de aanloop naar het WK van komende
maand, waar hij zijn wereldtitel
verdedigt. In het Poolse Karpacz
werd hij Europees kampioen Rapid.

Een stevige Nederlandse delegatie
was afgereisd naar Polen, waaronder
de ‘Groninger’ afdeling van Hijken
DTC, behalve Boomstra gevormd
door de WK-deelnemers Wouter Sipma en Wouter Wolff, alsmede subtopper Henk Kalk.
Boomstra had na zijn mondiale
machtsgreep in december van het
vorig jaar tegen Jan Groenendijk zijn
studie natuurkunde weer opgepakt
en liet zich slechts enkele malen in
de toernooizalen zien. Aanspreken-

de resultaten leverde het niet op, onder andere omdat veel grootmeesters tegen de nieuwe kampioen met
de voet op de rem spelen.
,,Dat is hun goed recht”, zei Boomstra na het Polish Open, waarin hij
genoegen moest nemen met de zevende positie, maar desondanks de
beste Nederlander was. De onverslijtbare AlexeïTsjizjov schreef het
Polish Open op zijn naam.
In het op de slotdag verspeelde EK
Rapid liep het voor Boomstra, de
Groninger sportman van het jaar, ineens wel crescendo. Vooral de overwinning op Alexeï Tsjizjov, een van
zijn gevaarlijkste concurrenten in
het WK, was een mooie opsteker
voor Boomstra.
,,Het was een echte laveerpartij,
maar daarmee kon Tsjizjov toch niet
goed uit de voeten en verwierf ik uit-

eindelijk beslissend voordeel. Deze
titel is sportief gezien minder belangrijk, maar is in psychologisch
opzicht zeer welkom.’’
Wereldkampioene Natalja Sadowska deed het uitstekend in haar
geboorteland. De Hoogeveen kopvrouwe toonde zich zowel in het
open toernooi als het EK Rapid de
sterkste vrouw.
EINDSTAND POLISH OPEN
1. Tsjizjov (Rus) 9-13 (WP 81), 2. Georgiev (Rus)
9-13 (WP 78), 3. t/m 8. Anikeev (Oekr), Virny
(Dui), Schwarzman (Rus), Trofimov (Rus),
Boomstra, Groenendijk 9-12; 9. t/m 19. Heusdens,
Amrillaev (Rus), Shaibakov (Rus), Wolff, Sipma,
Kirzner (Oekr), Vatutin (WRU), Slump, Getmanski
(Rus) en Sadowska (Pol) 9-11.
Eindstand EK Rapid: 1. Boomstra 7-11, 2. t/m 5.
Getmanski (Rus), Schwarzman (Rus), Anikeev
(Oekr), Amrillaev 7-10, 6. t/m 10. Tsjizjov (Rus),
Georgiev (Rus),Trofimov (Rus) , Shaibakov (Rus)
en Paluch (Pol) 7-9, 11. t/m 17. o.a. Ivanov

