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Russen slaan keihard toe op WK
Het is voor TeamNL te hopen dat
de slotronde van
het WK dammen
vandaag even verrassend verloopt
als de voorlaatste
ronde, waarin de
Russen Alexander
Schwarzman en
Alexander Getmanski ongenadig
hard uithaalden.
BERT DOLLEKAMP

T

oen de kruitdampen van een
even spectaculaire als opzienbarende WK-ronde waren opgetrokken, was het
dan toe voortreffelijk presterende
Nederlandse team zwaar aangeslagen. Alleen Martijn van IJzendoorn
onttrok zich met een gestroomlijnde zege op hekkensluiter Atse aan de
algehele malaise, waarin Roel Boomstra aan de ketting lag bij Artem Ivanov, Wouter Sipma de Vipulis liet
ontsnappenen en Jan Groenendijk
en Jitse Slump tegen respectievelijk
Getmanski en Schwarzman de
macht over het damstuur volledig
kwijtraakten.
Jan Groenendijk koos de onder
druk vaak onzekere Getmanski uit
om nog voor de slotronde een gaatje
te slaan met zijn naaste belagers
Boomstra en Schwarzman, zodat hij

De Rus Alexander Getmanski zette het klassement bij het WK dammen op zijn kop door Jan Groenendijk een gevoelige
nederlaag te bezorgen. FOTO GEB KOS

tegen de laatste aan remise genoeg
zou hebben. Opnieuw bracht de Nijmegenaar een combinatierijk speltype op het bord, wellicht in de hoop
dat Getmanski onder de druk van
het moment zou bezwijken. Maar de
provocerende aanpak had een averechts effect, want de grootmeester
uit het Russische Toela werd gedwongen tot een inventieve aanpak,

nam halverwege het initiatief over
en dirigeerde zijn schijven op onberispelijke wijze naar een sluitende
winst.
Ondertussen hield de nog ongeslagen Jitse Slump zich tot in het
middenspel prima staande tegen
Alexander Schwarzman, maar de ervaren Rus wist feilloos te profiteren
van de oplopende spanning, die de

21-jarige Limburger uiteindelijk te
machtig werd, waarna de vijfvoudig
wereldkampioen zijn prooi niet
meer losliet.
Het spektakel bij de buren was
voor Roel Boomstra om van te watertanden, maar de oud-wereldkampioen speelt zelf zo sterk, dat veel
grootmeesters tegen hem de spanningen juist ontlopen. Dat was ook

de Oekraïner Ivanov wel toevertrouwd, ook al gooide hij daarmee
zijn eigen glazen op een topklassering in. „Ik kreeg geen enkele kans
op spel en de overige uitslagen waren voor mij natuurlijk een ramp”,
aldus de teleurgestelde Boomstra,
die het behalen van een derde wereldtitel niet meer in eigen hand
heeft.
Wouter Sipma had zich veel voorgesteld van de slotfase met twee van
de mindere goden als opponent. Gelukkig durven de meeste dammers
tegen hem wel hun nek uit te steken
en dat werd Raimonds Vipulis bijna
fataal. De omsingeling van Sipma
was een lust voor het oog, maar het
zoet van de overwinning mocht de
Groninger helaas niet smaken.
„Hier heb ik even geen woorden
voor”, was het veelzeggende commentaar van Sipma op het bizarre
verloop van de ronde. Om de knop
voor de slotdag meteen weer om te
zetten. „Bij winst op Niami pak ik
heel misschien nog een medaille.”
Daar kon stad- en clubgenoot Roel
Boomstra volmondig mee instemmen. ,,Morgen maar alles uit de kast
en dan hopen op een wonder. ”
In dat gedroomde scenario wint
Groenendijk van Schwarzman en
houdt Slump Getmanski in toom. En
ach, mocht Boomstra geen kampioen worden, dan heeft hij in elk geval een revanchematch. Want die garantie heeft het FMJD bestuur hem
na het afblazen van de WK-match
met Alexander Georgiev en diens
ontbreken in Tallinn nu gegeven.
FINALE WK DAMMEN
Stand: 1. Schwarzman 10-13, 2. Getmanski 10-12
(wint van nr. 4), 3. Boomstra 10-12, 4.
Groenendijk 10-11 (2x winst), 5. Sipma en Van
IJzendoorn 10-11, 7. Ivanov 10-10, 8. Slump 10-9,
9. Niami 10-8 (1x winst), 10. Germogenov 10-8,
11. Vipulis 10-8 (remise met nr. 2), 12. Atse 10-7.

