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Schwarzman troeft TeamNL af
De kater is groot
voor TeamNL na
het WK dammen.
De Rus Alexander
Schwarzman werd
voor de vijfde
maal wereldkampioen, Roel Boomstra moest achter
Alexander Getmanski genoegen
nemen met brons,
en Wouter Sipma
vergooide met
een enorme blunder zijn topklassering.
BERT DOLLEKAMP

R

oel Boomstra kwam op de
meet een punt tekort op
Alexander
Schwarzman,
maar een pleister op de
wonde is dat de FMJD de Groninger
na het annuleren van zijn WK-match
met de in Tallinn absente Alexander
Georgiev heeft aangewezen als uitdager van de nieuwe wereldkampioen. Een reprise van de vorige WKmatch met Schwarzman in 2019, een
match die Boomstra na een spectaculaire ontknoping overtuigend
won, zit er dus aan te komen.
In Tallinn was de wereldtitel voor
de Nederlandse equipe na de rampspoed van dinsdag ver weg. Het pleit
echter voor de vijf dammers dat ze
op de slotdag alles uit de kast haalden om het tij nog te keren.
Jitse Slump herstelde zich voorbeeldig van de mentale dreun die
hem een dag tevoren door Schwarzman was toegediend en gaf Alexander Getmanski geen kans op een
nieuwe stunt na diens uithaal tegen

De 53-jarige Alexander Schwarzman zette het WK in Tallinn naar zijn hand en behaalde zijn vijfde wereldtitel, die hij
komend jaar opnieuw tegen Roel Boomstra mag verdedigen. FOTO GEB KOS

Jan Groenendijk. De Nijmegenaar
probeerde zelf met de moed der
wanhoop om Schwarzman te tackelen. De geslepen Rus weet echter als
geen ander om te gaan met wisselende omstandigheden. Met een gelukje tegen de blunderende Vipulis,
een wild-westpartij tegen Atse en
een technisch en tactisch hoogstandje tegen Jitse Slump had hij
zich losgeweekt van de meute. De
stelling van de gevaarlijke Groenendijk werd derhalve zonder pardon
met de botte bijl bewerkt. Met het
schaarse hout dat hem resteerde
kwam de nationaal kampioen nog
wel op dam, maar toen ook Schwarzman de overkant had bereikt, was de
remise een feit.
Terecht wimpelde de Rus de felici-

‘Iedereen heeft
hard gewerkt en
gestreden tot de
laatste seconde’
taties voor de wereldtitel af, want
het wachten was op de twee Groningers, die beide nog verwoede pogingen deden hun partij te winnen. Roel
Boomstra probeerde de Ivoriaan Joel Atse tevergeefs in het nauw te drijven. „Atse stond onderaan en had
niets te verliezen. Maar helaas ging
hij niet in op de aangeboden complicaties.”
Boomstra wist nog wel de be-

roemde Woldouby-stelling te formeren, waarin de remise alleen voor
de kenners te vinden is. Atse ontweek echter in hoog tempo alle valstrikken. Boomstra ging echter door
tot het gaatje, waarvoor uitgerekend
Wouter Sipma hem ongewild een
goede reden gaf, toen hij in prima
positie een grafzet afleverde tegen
Christian Niami. „Het was een onbegrijpelijke misrekening, waarmee ik
een erg goede stand om zeep hielp.”
Niami greep het buitenkansje met
beide handen aan, doorzag de laatste trucs van Sipma en won zoals hij
wilde.
Schwarzman zal hem op dat moment behoorlijk geknepen hebben,
want indien Boomstra zijn eindspel
alsnog won, kwam er niet meteen

een barrage, maar zou achtereenvolgens het aantal winstpartijen, het
onderlinge duel en het beste resultaat tegen de concurrentie de doorslag geven. En precies op dat laatste
criterium was Boomstra’s zege op
Niami (achtste) meer waard dan de
winst van Schwarzman op Slump
(negende).
Zover kwam het niet, omdat Atse
zijn Woldouby-examen glansrijk
doorstond, waarop Boomstra genoegen nam met remise en zijn derde bronzen medaille op een WK.
,,Die drie bronzen plakken had ik
graag ingewisseld voor een gouden,
maar het zat er dit WK niet in. Ik heb
in al mijn partijen het initiatief gehad en weinig laten liggen. Maar
twee spelers hebben het nog beter
gedaan. Getmanski speelde het toernooi van zijn leven en Schwarzman
was de gelukkigste, al dwingt hij dat
met zijn veelzijdigheid ook af. Zoals
het nu lijkt gaan we dus opnieuw de
degens kruisen in een WK-match.
Nou, daar heb ik goede herinneringen aan.”
Wouter Sipma toonde zich ondanks zijn zeperd content met zijn
prestatie. ,,Afgezien van mijn inzinking in de slotfase heb ik drie weken
lang mijn beste spel gespeeld. De
zesde plaats is mijn hoogste klassering ooit.”
Bondscoach Rik Keurentjes had
nog geen verklaring voor de teleurstellende
ontknoping,
waarin
TeamNL het verschil niet kon maken. ,,Natuurlijk gaan we het verloop
evalueren, maar zeker is dat iedereen ontzettend hard heeft gewerkt
en gestreden tot de laatste seconde.
Ik ben erg trots op het team.”
FINALE WK DAMMEN
Negende ronde: Jan Groenendijk (Ned) Alexander Schwartzman (Rus) 1-1, Wouter Sipma
(Ned) - Christian Niami (Kam) 0-2, Artem Ivanov
(Oek) - Martijn van IJzendoorn (Ned) 1-1, Jitse
Slump (Ned) - Alexander Getmanski (Rus) 1-1,
Nicolay Germogenov (Rus) - Raimonds Vipulis
(Let) 1-1, N’cho Joël Atse (Ivo) - Roel Boomstra
(Ned) 1-1,
Eindstand: 1. Schwarzman 11-14, 2. Getmanski
11-13 (wint van nr. 4), 3. Boomstra 11-13 ( wint
van nr. 8), 4. Groenendijk 11-12 (2 winst), 5. Van
IJzendoorn 11-12 (1 winst), 6. Sipma 11-12, 7.
Ivanov 11-11 , 8. Niami 11-10 (2 winst), 9. Slump
11-10 (0 winst), 10. Niami 11-8 (1x winst), 10.
Germogenov 11-8 (remise met nr.1), 11. Vipulis
11-9 (remise met nr. 2), 12. Atse 12-8. Noot: de
onderlinge resultaten tussen de drie finalisten per
voorronde (voor elke speler twee remises) tellen ook
mee in de eindstand.

