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De zet van Boomstra
die niemand zag
BERT DOLLEKAMP
HARLINGEN Roel Boomstra en
Wouter Wolff gaan als de brandweer in het NK dammen.

In de productieve dubbele ronde
op zaterdag speelde Wolff jeugdrivaal Slump zoek, terwijl Boomstra Ron Heusdens terugwees
met een zet die zelfs de wereldkampioen niet zag.
Zijn WK match met Alexander
Schwarzman is pas in december,
maar Roel Boomstra gaf zaterdag
onbedoeld al even zijn visitekaartje af aan de wereldkampioen. In samenspraak met het publiek zocht Schwarzman naarstig
naar beslissend voordeel voor
zijn uitdager, die medekoploper
Ron Heusdens met de rug tegen
de muur had gezet. Alle zetten
werden bekeken, behalve het opspelen van de kroonschijf, waartoe Boomstra na rijp beraad besloot. De zichtbaar verraste Rus
toonde zich onder de indruk van
de stille zet in de achterhoede:
,,Dit is een prachtige zet. De beste
kans voor zwart.” Heusdens werd
met een curieuze dubbele damslag uit zijn lijden verlost.
Zijn plus drie score tikt lekker
aan, maar Boomstra lijkt vooral
aardig op weg de creatieve ‘touch’
en bijbehorend plezier in zijn spel
terug te vinden.
Dan Wouter Wolff. In zijn eer-

ste NK etaleert de jonge Stadjer
dezelfde over mijn lijk-instelling
waarmee hij afgelopen najaar furore maakte in het WK. Zijn
jeugdrivaal Jitse Slump had er in
een spannend duel niet van terug. Wolff transformeerde een
wankel ogend centrum tot een
machtige winnende aanval. Dat
belooft nog wat voor de tweede
toernooihelft, waarin mentale
veerkracht op dit niveau meestal
de doorslag geeft.
Die veerkracht kunnen ook
Wouter Sipma en Nick Hoving gebruiken. Vooral Hoving had zich
zijn debuut anders voorgesteld.
De jonge voorzitter van Het
Noorden had na prima verweer
tegen Boomstra, Wolff, Sipma en
Alexander Baljakin de remisehaven in zicht, toen hij de controle
verloor en alsnog op de klippen
liep.
UITSLAGEN
NK dammen vierde ronde
Boomstra - Baljakin 1-1, Hoving - Sipma 0-2,
Stokkel - Kalis 2-0, Messemaker - Van
IJzendoorn 1-1, Ramdien - Heusdens 0-2,
Wolff - Slump 2-0.
Vijfde ronde
Sipma - Wolff 1-1, Baljakin - Hoving 2-0,
Heusdens - Boomstra 0-2, Van IJzendoorn Ramdien 2-0, Kalis - Messemaker 2-0, Slump Stokkel 1-1.
Stand
1. Boomstra, Baljakin en Van IJzendoorn 5-8,
4. Wolff 5-7, 5. Heusdens en Stokkel 5-6, 7.
Sipma 5-5, 8. Kalis 5-4, 9. Slump 5-3, 10.
Messemaker en Ramdien 5-2, 12. Hoving 5-1.
Het NK dammen in het Stadhuis van Harlingen
is live te volgen op www.nk2018.kndb.nl

