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Drietal heeft
nog zicht op
de wereldtitel
BERT DOLLEKAMP

TALLINN Met even cruciale als over-

tuigende overwinningen hebben
Jan Groenendijk en Roel Boomstra
de Rus Alexander Schwarzman achterhaald op het WK dammen.
Uit dit grootmeesterlijke trio komt
vrijwel zeker de nieuwe wereldkampioen. Terwijl Schwarzman na zijn
horrorpartij tegen Joël Atse een extra rustdag nam met een pretentieloze salonremise tegen de Oekraïner
Ivanov, vochten de overige finalisten voor wat ze waard waren. Onder
grote mentale druk toonden Roel
Boomstra en Jan Groenendijk hun
klasse, met behoud van hun eigen
kenmerkende stijl.
Een ver opgerukte ‘hoge’ randschijf van Christian Niami werd door
Jan Groenendijk als aanknopingspunt gebruikt voor een fijnmazig
web van combinatieve dreigingen,
waarin de Kameroener hopeloos de
weg kwijtraakte en kansloos verloor.
Roel Boomstra bestreed de nog ongeslagen Nikolay Germogenov met
een van zijn favoriete openingen.
,,Dit keer heb ik niets laten liggen en
vanaf de eerste zet met maximale
druk gespeeld. Daardoor kwam mijn
tegenstander in grote tijdnood,
waarvan ik optimaal heb geprofiteerd.’’ De Rus bleef het diep verborgen antwoord op een prachtig
schijnoffer schuldig, waarna de
Boomstra het karwei foutloos afmaakte.
Voor Wouter Sipma zat er in een
boeiend duel tegen de voor zijn laatste titelkans vechtende Martijn van
IJzendoorn niet meer in dan een
punt, maar met de laagvliegers Vipulis en Niami op het menu is de
Groninger nog volop in de race voor
een topklassering.
De titel wordt echter vrijwel zeker
een prooi voor het leidende trio, met
morgen op de slotdag het titanenduel tussen Schwarzman en Groenendijk. Voor Boomstra is de opdracht
tegen zijn laatste opponenten Ivanov en Atse derhalve simpel ,, Op
naar een sterke toernooifinish!``
UITSLAGEN
Zesde ronde: Jan Groenendijk (Ned) - Christian
Niami (Kam) 2-0, Wouter Sipma (Ned) - Martijn
van
IJzendoorn
1-1,
(Ned),
Alexander
Schwartzman (Rus) - Artem Ivanov (Oek) 1-1, Jitse
Slump (Ned) - Raimonds Vipulis (Let) 1-1, Nicolay
Germogenov (Rus) - Roel Boomstra (Ned) 0-2,
N’cho Joël Atse (Ivo) - Alexander Getmanski (Rus)
1-1.
Stand: 1. Boomstra 9-11 (wint van 8), 2.
Schwarzman 9-11 (w 11), 3.Groenendijk 9-11 (w
12), 4. Sipma 9-20 (w 10), 5. Getmanski 9-10 (w
11), 6. Van IJzendoorn, Ivanov en Slump 9-9, 9.
Germogenov 9-8, 10. Vipulis en Atse 9-7, 12.

Jan Groenendijk

