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Boomstra rukt op met een flonkerend gambiet
BERT DOLLEKAMP

HARLINGEN Het NK dammen krijgt
vandaag zijn gedroomde finale,
waarin de drie koplopers Martijn
van IJzendoorn, Alexander Baljakin en Roel Boomstra in twee partijen het verschil kunnen maken.

Leeuwarden is culturele hoofdstad
van Europa, maar de kunstzinnige
vonk lijkt ook overgeslagen naar
Harlingen. Diverse meesterwerkjes
van de dammers zouden aan de
muur van het Fries Museum niet
misstaan. Kandidaat voor de expositie is het gambiet waarmee Roel
Boomstra opponent Jos Stokkel op

het verkeerde been zette. De in Hoo- met de impliciete boodschap dat
gezand opgegroeide 58-jarige nestor ook remise een fijne uitslag kan zijn.
Ook Wouter Wolff en Ron Heusspeelt een prima toernooi, maar
dens creëerden in een
wist dit keer de uitgang niet
schilderachtig duel met
te vinden, waarna Boomwederzijds
randhout
stra onberispelijk afwikkelfraaie vergezichten, met
de naar winst.
een correcte remise als reOndertussen trakteerde
sultaat.
het leidende duo het puHekkensluiter Nick Hobliek op een geweldig spekving stak tegen Jitse Slump
takel. Voor de jonge Martijn
gelijk Van Speijck de lont
van IJzendoorn is dit dagein het kruitvat, vloog inlijkse routine, maar Alexanderdaad de lucht in, maar
der Baljakin lijkt op zijn Boomstra
wist na een mispeer van
57ste aan zijn tweede (en
volgens sommigen derde) jeugd be- Slump alsnog met een puntje te langonnen. Na enkele fraaie decorwis- den.
Wouter Sipma tenslotte verwerkselingen deelden de twee de punten

te drie eerdere mokerslagen met het
enige medicijn dat werkt: hij liet
subtopper Wim Kalis volledig vastlopen en nam bij de kassa diens
overgebleven elf houtjes in ontvangst.
UITSLAGEN
NK dammen negende ronde.
Kalis - Sipma 0-2, Van IJzendoorn – Baljakin 1-1,
Heusdens - Wolff 1-1, Messemaker - Ramdien 1-1,
Slump - Hoving 1+1-, Stokkel - Boomstra 0-2.
Stand: 1. Van IJzendoorn 9-14, 2. Boomstra 9-13
(1+), 3. Baljakin 9-13, 4. Heusdens 9-11 (1+), 5.
Wolff en Stokkel 9-11, 7. Kalis 9-8 (1-), 8. Sipma
9-8. 9. Slump 9-7 (1+) 10. Ramdien 9-5, 11.
Messemaker 9-4, 12. Hoving 9-3 (2-).

De twee slotronden van het NK in het stadhuis van
Harlingen zijn vanaf 9.00 uur live te volgen op
www.nk2018.kndb.nl

