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Roel Boomstra op
koers op WK dammen
BERT DOLLEKAMP
TALLINN In het gedrang om
schaarse plaatsbewijzen voor de
finale van het WK dammen
heeft Roel Boomstra zijn zaakjes
vooralsnog prima op orde.

De opponenten van de tweevoudig nationaal en wereldkampioen hanteren bijna zonder uitzondering de botte bijl. De Groninger Boomstra wordt er niet
koud of warm van, neemt genoegen met minieme voordeeltjes en
vertrouwt op zijn vlekkeloze
techniek, zodra hij de kans krijgt.
Alleen de jonge Wit-Rus Kunitsa liet zich niet piepelen door de
grootmeester en schoof geruisloos naar remise. De Litouwer Kudriavcev bezweek onder een puntig schijnoffer en de Ivoriaan Beugre had de klok van een wonderbaarlijke ontsnapping wel horen
luiden, maar wist de klepel van de
benodigde sleutelzet niet te vinden.
Gevoegd bij de openingszege
op zijn totaal van de leg zijnde
teamgenoot bij Hijken, Aleksej
Domchev, leunt Boomstra nu op
een gerieflijke plus drie score.
Vandaag volstaat een remise tegen zijn concurrenten Shaibakov
en Getmanski, maar als hij één
van de twee Russen beentje kan
lichten, zal hij het niet laten.
Wouter Sipma wacht nog op
zijn eerste zege, ondanks prima
spel tegen onder andere nationaal kampioen Jan Groenendijk,

Roel Boomstra
die gisteren tegen de Est Lokatar
wel tot scoren kwam.
Van de overige Nederlanders
draaien Martijn van IJzendoorn
en Jitse Slump prima mee, maar
krijgt vijfvoudig nationaal kampioen Kees Thijssen zijn schijven
maar niet in het gareel.
STANDEN VOORRONDE
Poule A: 1. Boomstra 4-7, 2. Getmanski (Rus)
4-6, 3. Shaibakov (Rus), Kinitsa (WRu) en
Viplulis (Let) 4-5, 6. Machtelinck (Fra) 4-4, 7.
Taimre (Est) en Kudriavcev (Lit) 4-3, 9. Beugre
(Ivo) en Domchev (Est) 4-1.
Poule B: 1. Mariko (Mali) 4-6, 2. Atse (Ivo) en
Slump (Ned) 4-5, 4 t/m 8: Kirzner (Ukr),
Kuczewski (Pol), Valneris (Let), Lognon (Fra),
Germogenov (Rus) 4-4, 9. Thijssen (Ned) en
Trofimov (Rus) 4-2.
Poule C: Souare (Mali) 4-6, 2 t/m 5 Sklyarov
(USA), Ivanov (Ukr), Kalmakov (Rus) en
Groenendijk (Ned) 4-5, 6. Sipma (Ned) en
Chartoriyski (Dui) 4-4, 8. Mbongo (Kam) 4-3,
9. Aman (Ivo) 4-2, 10. Lokotar (Est) 4-1.
Poule D: 1. Van IJzendoorn (Ned) 4-6, 2. Keita
(USA) 4-5, 3 t/m 8: Saint Juste (Haï), Martes
(Dom), Niami (Kam), Schwarzman (Rus),
Tsogtbaatar (Mon) en Anikeev (Ukr) 4-4, 9.
Samb (Sen) 4-3, 10. Aka (Ivo) 4-2.

