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Boomstra erop en
erover op online NK
BERT DOLLEKAMP

GRONINGEN Hij moest even op

gang komen, maar toen Roel
Boomstra eenmaal in zijn ritme
zat, was de kandidaat-wereldkampioen tijdens het eerste online NK Rapid een klasse apart.
Ook Wouter Sipma (vierde) en
Martin Dolfing (zevende) konden
hun Groninger compaan niet bijbenen.
Na zijn valse start van vrijdag
met een verrassende nederlaag
tegen Jitse Slump wist Roel
Boomstra wat hem te doen stond.
,,Er zat niets anders op dan vol in
de aanval te gaan en het risico
van een afgang voor lief te nemen”. Het scheelde natuurlijk dat
er geen grote belangen op het
spel stonden in dit toch experimentele online toernooi. De vrijuit spelende Boomstra trok zijn
hele arsenaal aan spelsystemen
uit de kast en daar had de uit louter kampioenen bestaande concurrentie niet van terug.
Een mooie opsteker was de fantastische zege die Boomstra zaterdagochtend boekte op Alexander Baljakin. De recordkampioen
uit Huissen werd vanuit de opening in een ijzeren verwurging
genomen, waarna Boomstra via
een luchtige damcombinatie en
een vlijmscherp afspel het pleit
beslechtte. Vervolgens lokte de
Groninger voormalig WK-opponent Jan Groenendijk in een klassiek doolhof, waaruit deze maar
net wist te ontsnappen. Jos Stokkel bood in een scherpe flankpartij nog het meeste weerwerk en
miste zelfs een winnende forcing.
De oud-Hoogezandster blies echter de geladen stelling eigenhandig op, waarna Boomstra de brokstukken eenvoudig kon opvegen.
Wouter Sipma en Martin Dolfing konden hun sterke start zaterdag geen vervolg geven. Dolfing werd geconfronteerd met
zijn eigen reputatie als nauwelijks te kloppen strateeg. ,,Wie tegen Martin wat probeert krijgt
vaak het deksel op de neus,” vatte
commentator Pim Meurs tijdens
de fraai vormgegeven YouTube
uitzending in sportcentrum Papendal het dilemma van Jitse
Slump en Kees Thijssen samen.
Het resulteerde in twee bloedeloze remises, waarna Dolfing in de
derde laveerpartij op rij door de
herboren Baljakin in de luren
werd gelegd. Ook Wouter Sipma
haakte af. Tegen Van IJzendoorn
probeerde hij ijzer met handen te
breken met een complexe huisvlijtvariant. ,,Dat was niet zo handig, want halverwege was ik vergeten hoe het verder moest en
was de schade niet meer te repareren.” Nauwelijks van de schrik
bekomen koos Sipma voor ab-

Roel Boomstra
stract spel tegen Jan Groenendijk.
De mondiale nummer vier toverde echter in een flinterdun standje een geniale eindspeltruc uit de
hoge hoed, waarop Sipma het
antwoord schuldig bleef.
Omdat na Boomstra ook Van
IJzendoorn in het mes van reuzendoder Slump liep, stonden de
twee grootmeesters na zes ronden samen aan kop met het onderlinge duel in de slotronde nog
op het menu. Maar zover liet de
kandidaat-wereldkampioen het
zondag niet komen. Terwijl Van
IJzendoorn tweemaal op remise
bleef steken, drukte Boomstra
eerst de vermoeide Martin Dolfing volgens de regelen der kunst
van het bord, waarna ook Ron
Heusdens er in een taktisch
steekspel aan moest geloven.
Dolfing wist zijn blazoen nog
enigszins op te poetsen met een
correcte remise met Groenendijk
en een oogstrelende winst op
Stokkel. Ook Sipma herstelde zich
op de slotdag en eindigde via een
prijswinnend dubbeloffer tegen
Slump en een dubbele oppositie
tegen Thijssen op een eervolle
vierde stek.
Maar de bloemen en de beker
waren voor Boomstra. ,,Na een
jaar studeren heb ik laten zien dat
ik nog met de besten meekan. En
dat zal nodig zijn als ik in de
match om de wereldtitel begin
volgend jaar een kans wil maken.
Het rapid-tempo van een kwartier en tien minuten per zet bevalt me uitstekend. Het is langzaam genoeg om iets moois te
creëren en te snel om achter het
bord alle problemen op te lossen.
Het online dammen ziet
Boomstra als een prima aanvulling, maar wel naast het gewone
wedstrijdspel. ,,Want er gaat niets
boven een gewone partij op een
dambord met schijven en een lijfelijk aanwezige tegenstander. Ik
hoop dat het snel weer kan.”
EINDSTAND:
1. Boomstra 9-13, 2. Groenendijk 9-11, 3. Van
IJzendoorn 9-11, 4. Sipma 9-10, 5. Baljakin 9-10,
6. Slump 9-9, 7. Dolfing 9-9, 8. Heusdens 9-8, 9.
Thijssen 9-7, 10. Stokkel 9-2.

