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Boomstra onttroond
als wereldkampioen
BERT DOLLEKAMP

TALLINN Op een hectische slotdag

leverde Roel Boomstra zijn wereldtitel dammen in en plaveide zo ongewild het pad voor Wouter Wolff,
die fier overeind bleef en morgen
de strijd met elf door de wol geverfde grootmeesters aanbindt.
Het huzarenstukje van de debutant
tekende zich al enkele dagen af,
maar is nu dan echt een feit. In zijn
eerste WK gaf de jongste van alle
deelnemers ook op de slotdag geen
krimp. Vooral in de ochtendronde
balanceerde hij tegen een ontketende Roel Boomstra op de rand van het
scheermes.
Vanuit een haarscherpe Keller
opening speelde de titelverdediger
hem volledig zoek, maar miste toen
de winnende voorzetting, waarop
Wolff direct het lek boven had en
achter elkaar naar remise schoof. De
puntendeling in de slotronde tegen
de Rus Getmanski was daarna bijkans een formaliteit, waarmee Wolff
met een knappe plus drie score on-

Wouter Wolff
bindt strijd aan
met door de wol
geverfde toppers
gedeeld eerste was in zijn groep.
Het pleit voor Boomstra dat hij
ook tegen Alexei Tsjizjov nog een
moedige poging deed om het tij te
keren. De grossier in wereldtitels
wist echter wel raad met de ingezette omklemming en wist zich na enkele grote ruilen verzekerd van de finale. Boomstra was in theorie nog
niet uitgeschakeld, omdat bij gelijk
eindigen de spelers met beste weerstand (de opgetelde score van de tegenstanders) doorgaan. Uiteindelijk
kwam de Groninger twee luttele
punten tekort op de Wit-Rus Vatutin.
Extra frustrerend is dat een slechte loting of afnemende motivatie bij
de kanslozen de doorslag kan geven.
De Est Varik maakte het helemaal

bont door op de slotdag weg te blijven, waarmee hij Boomstra kostbare
weerstandspunten ontnam.
Ook voor Wouter Sipma zijn de
druiven zuur. De Groninger nam op
de slotdag tegen Kees Thijsen en Macodou NDiaye enorme risico’s, maar
moest uiteindelijk erkennen dat alle
moeite voor niets was geweest.
In groep A bouwde zesvoudig nationaal kampioen Alexander Baljakin geruisloos een plus drie score op,
waarmee hij de ervaren rotten
Schwarzman, Anikeev en Virny
voorgaat naar de finale. In groep B
werd vice-wereldkampioen Jan
Groenendijk het slachtoffer van zijn
eigen dadendrang en zag met lede
ogen toe hoe de klasbakken Georgiev, Ivanov, Valneris én Martijn van
IJzendoorn de buit verdeelden.
Morgen gaan de twaalf finalisten
verder in een gewoon rondtoernooi.
Boomstra zit dan al in het vliegtuig
naar huis in de plezierige wetenschap dat hij achter zijn computer
op zijn gemak kan bekijken wie zijn
opponent in de volgende WK match
wordt.

Roel Boomstra, hier op archiefbeeld, plaveide op het WK in Tallinn ongewild de weg voor Wouter Wolff.
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