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Sipma (links) was de betere tegen Schwarzman.
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Spanning loopt per
remise op bij WK
BERT DOLLEKAMP

TALLINN Na drie ronden zonder

beslissing begint het aloude remisevirus de grootmeesters parten te spelen op het WK dammen.
Het is een bekend probleem dat
de damsport en in iets mindere
mate de schaaksport parten
speelt. De wereldtoppers zijn zo
sterk, dat ze ook in pittige onderlinge duels zelden verliezen en
het moeten hebben van hun productiviteit tegen de iets mindere
goden. In Tallinn is dat kaf in de
poulefase al van het koren gescheiden, waarbij vooral Martijn
van IJzendoorn, Jan Groenendijk
en Roel Boomstra met vijf winstpartijen huishielden.
In de finale treffen de drie Russen en liefst vijf Nederlanders elkaar in hun onderlinge duels relatief vroeg. Ieder gaat daarin voor
zijn eigen kans en dat geldt ook
voor de vier ‘eenlingen’, de Let Vipulis ,de Ivoriaan Atse, de Kamer-

oener Niami en de Oekraïner Ivanov, die geen zin hebben als kop
van jut te fungeren.
Bij elke remise loopt de spanning nu verder op. Een winstpartij is met nog zes ronden te gaan
goud waard, met een gerede kans
op een barrage met verkorte
speeltijd. Een wereldkampioen
zal er hoe dan ook komen, met
Roel Boomstra en Wouter Sipma
als serieuze kandidaten. Sipma
trof als enige landgenoot de Russen Getmanski en Schwarzman
en had tegen beide grootmeesters het beste van het spel. Roel
Boomstra bewees zich als Primus
inter pares van het gezelschap,
door zowel Van IJzendoorn, Groenendijk als Slump in weldadig
aanvallende stijl met de rug tegen
de muur te zetten. Maar het
muurtje viel niet om, dus zit er
ook voor Boomstra niets anders
op dan het te blijven proberen.
Wellicht lukt het vandaag in de
dubbele ronde tegen Alexander
Schwarzman of Christan Niami
om eindelijk de ban te breken.

