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Baljakin glorieert in
dramatische damfinale
BERT DOLLEKAMP
HARLINGEN Een mispeer tegen

Bhiem Ramdien kostte Roel
Boomstra de kop in het NK dammen. Alexander Baljakin dwong
op de meet een herkansing af en
sleepte in een barrage via een
plusremise zijn zevende nationale titel uit het vuur.
Twee ronden voor het einde had
Martijn van IJzendoorn nog een
minieme voorsprong op Baljakin
en Boomstra, maar de loodzware
dubbele ronde van gisteren bleek
te veel van het goede voor de jonge titelverdediger. Tegen Ron
Heusdens kwam hij met een punt
goed weg en in de slotronde was
ook Wouter Wolff niet van zins
een uitstekend debuut op de valreep nog te bederven. De 18-jarige
Stadjer keerde het wanhoopsoffensief van de titelverdediger
met gemak en sloot het toernooi
af op een mooie vijfde plaats.
Van IJzendoorn had alle reden
om vol op de aanval te spelen,
want in de ochtendronde won zowel Boomstra als Baljakin. Beide
grootmeesters voerden de druk
tegen de middenmoters Messemaker en Kalis zodanig op dat zij
in tijdnood eerst de kluts en toen
hun stelling volledig kwijtraakten.
Daarmee nam Boomstra voor
het eerst in dit toernooi de leiding. Weliswaar bedroeg de marge met Baljakin en Van IJzendoorn een luttel plusje, maar met
Bhiem Ramdien had Boomstra

op papier de zwakste tegenstander.
Halverwege ging hij riant aan
de leiding, maar bij de afronding
ging er iets vreselijk mis. Eerst
ontsnapte de taaie Ramdien naar
een nadelig eindspel, maar overzag toen een geniepig tussenzetje, waarna Boomstra meteen gewonnen stond. Toen ontsnapte
de Groninger een zeldzame fout.
Bij de door hem zelf afgedwongen slagkeuze nam hij de schijfslag in plaats van de damslag,
waarna het pardoes remise was.
Zelfs een plusremise (geen winst,
wel materiaalvoordeel) was hem
niet gegund.
Het bleek uiteindelijk het verschil tussen goud en zilver.
Alexander Baljakin had tegen Jitse Slump uit het niets wel een
plusje behaald en achterhaalde
Boomstra derhalve op de meet.
Het buitenkansje van de barrage
greep de 57-jarige routinier met
beide handen aan. Natuurlijk
baalde Boomstra na afloop als
een stekker. Maar hij is ontegenzeggelijk een ervaring rijker.
UITSLAGEN
NK dammen tiende ronde: Boomstra Messemaker, Hoving - Stokkel 0-2, Sipma Slump 2-0, Baljakin - Kalis 0-2, Heusdens Van IJzendoorn 1-1, Wolff -Ramdien 1-1.
Elfde ronde: Ramdien - Boomstra 1-1,
Messemaker - Hoving 1+1-, Stokkel - Sipma
1-1, Slump - Baljakin 1-1+, Kalis - Heusdens
2-0, Van IJzendoorn - Wolff 1-1.
Eindstand: 1. Boomstra en Baljakin 11-16
(1+), 3. Van IJzendoorn 11-16, 4. Stokkel
11-14, 5. Wolff 11-13, 6. Heusdens 11-12
(1+), 7. Sipma 11-11, 8. Kalis 11-10 (1-), 9.
Slump 11-8 10. Ramdien 11-7, 11.
Messemaker 11-5 (1+), 12. Hoving 11-4 (3-).

Alexander Baljakin (rechts) in zijn partij tegen Roel Boomstra.
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