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Roel Boomstra is
een ‘droomdammer’
BERT DOLLEKAMP
HIJKEN Een week lang genoot

Roel Boomstra in Hijken als een
droomdammer van zijn geliefde
spel en bekroonde een prachtige
reeks met een flonkerende zege
op Jos Stokkel.
Ruim twintig jaar is Roel Boomstra verslingerd aan het damspel
en hij won alles wat er op deze
planeet te winnen is. In vrijwel
elk toernooi geldt hij als de te
kloppen man. Concurrenten zetten zich bij voorbaat schrap en tekenen blind voor remise, als de
tweevoudig wereldkampioen in
een titeltoernooi of met zijn club
Hijken aan de overkant van het
bord plaatsneemt. Maar in een
toernooi om des keizers baard is
de liefde voor het spel sterker dan
de dorst naar punten en krijgen
de vedetten alle gelegenheid hun
kunsten te vertonen.
En dus greep Boomstra die
kans in de ontspannen ambiance
van de Hijken Damweek met beide handen aan. „Het was een verademing om weer eens vrijuit te
spelen met dammers die ook uit
waren op een mooie partij.” Dat
gold zeker voor Boomstra’s laatste opponent Jos Stokkel, die bij
winst nog derde zou worden en
zo runner-up Guntis Valneris de
kans zou bieden het toernooi te
winnen. Inderdaad nam de Let
via een spectaculaire zege op Peter van der Stap plaats in de
wachtkamer.
Ondertussen ontketende Stokkel een machtige centrumaanval,

die echter al snel smoorde in de
tentakels van Boomstra. „Het was
zo’n partij waarin alles lukt en
vanzelf lijkt te gaan. Jos zag ook
wel dat zijn stand niet klopte,
maar er was gewoon weinig meer
aan te doen.”
Achter Boomstra en Valneris
deden de 16-jarige jeugdcracks Simon Harmsma en Emre Hageman het prima, evenals de noorderlingen Rik Smit (27), Henk
Kalk (55), Ronald Kreeft (15) en
Floris Tol (22), die gelijke tred hielden met toernooitijger Andrew
Tjong A Ong (59).
De jeugd deed derhalve niets
onder voor de gevestigde orde.
Dat onderstreepte de 15-jarige
Luise Gabbert uit Wageningen
die zich op een fraaie veertiende
stek de beste van elf in Hijken actieve ‘Droomdamsters’ toonde.
Van dit nieuwe vrouwencollectief kunnen trouwens ook mannen lid worden. Een idee voor
Roel Boomstra?
UITSLAGEN HIJKER DAMWEEK
Achtste ronde: Roel Boomstra - Jos Stokkel
2-0, Guntis Valneris - Peter van der Stap 2-0,
Simon Harmsma - Emre Hageman 1-1, Cock
van Wijk - Rienk van Marle 1-1, Floris Tol - Rik
Smit 1-1, Leo van der Laan - Henk Kalk 0-2,
René Wijpkema - Sytse Spijker 1-1, Matheo
Boxum - Lisa Scholtens 1-1, Wouter Sosef Andrew Tjon A Ong 0-2, Willem Bor - Erik
Maijenburg 1-1, Luise Gabbert - Oleksandra
Chumachenko 2-0, Gert Bosker - Leo Peters
2-0, Fleur Kruysmulder - Daniël Boxum 2-0,
Elise Schouten – Berend Plijter 2-0.
Eindstand:
1. Boomstra 8-15, 2. Valneris 8-13, 3 t/m 9:
Harmsma, Hageman, Smit Kalk, Kreeft, Tol en
Tjon A Ong 8-11; 10 t/m 14: Stokkel, Van Wijk,
Van der Stap, Van Marle en Gabbert 8-10; 15
t/m 27: M. Boxum, Sosef, Spijker, Wijpkema,
Van der Laan, Folkers, Bor, Scholtens,
Schouten, Maijenburg, Bosker, Broek en
Kruysmulder 8-9.

