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Boomstra als uitdager op zijn best
Morgen opent
Roel Boomstra de
jacht op zijn derde
mondiale damtitel. In Brainport
Eindhoven treft
de 28-jarige grootmeester uit Groningen groot wild
in de persoon van
titelverdediger en
vijfvoudig kampioen Alexander
Schwarzman (54),
die erop gebrand
is revanche te nemen voor zijn nederlaag begin
2019 in Assen.

Roel Boomstra hoopt net als twee jaar geleden in Assen ook in Eindhoven wereldkampioen te worden.

BERT DOLLEKAMP

A

ls geen ander kan Roel
Boomstra zich instellen op
het man tegen man duel in
een match, waarin afwisselend met een toernooi om de twee
jaar gedamd wordt om de wereldtitel. In de twee matches die hij tot
dusver speelde, heeft hij nog geen
enkele partij verloren. Zowel eind
2016 tegen Jan Groenendijk als begin 2019 tegen Alexander Schwarzman maakte hij het spel en won
overtuigend, al was daar tegen de
Rus wel een enerverende tiebreak
met versneld speeltempo voor nodig.
Het WK van 2019 liet Boomstra lopen, zodat hij zijn masterstudie natuurkunde aan de Rijksuniversiteit
Groningen kon afronden. Het vol-

gende sportieve hoogtepunt moest
in januari 2021 de match met recordkampioen Alexander Georgiev worden. De Rus trok zich echter terug,
omdat de verplichte ‘coronabubbel’
in Eindhoven hem niet beviel, waarna hij afgelopen zomer ook bij het
WK in Tallinn schitterde door afwezigheid. In dat toernooi sloeg
Schwarzman voor de vijfde maal in
zijn carrière toe en moest de sterk
spelende, maar weinig gelukkige
Boomstra genoegen nemen met
brons. Omdat hem de match met
Georgiev en mogelijk een wereldtitel door de neus is geboord, mag de
Groninger het nu voor de tweede
maal opnemen tegen Schwarzman.
De Rus kijkt uit naar de match op
de High Tech Campus in Eindhoven.
Twee jaar geleden wist hij zowel tijdens de reguliere match als in de
spectaculaire tiebreak in de studio
van RTV Drenthe nauwelijks kansen
te creëren. Wel toonde hij zich een
sportief verliezer met een loftuiting
aan het adres van Boomstra: ,,Ik kan
niet eens teleurgesteld zijn, zo goed
speelde Roel in deze match.” Niet

Schwarzman-Boomstra bij
Dagblad van het Noorden
Vanaf morgen deelt Roel Boomstra
om de drie dagen zijn ervaringen
tijdens de match om de wereldtitel
exclusief met de lezers van deze krant
in een column. Om 11.00 uur begint
hij aan het eerste van zijn twaalf
duels met Alexander Schwarzman. De
aanstaande wereldkampioen heeft
minimaal drie zeges nodig. Als de
eerste zes partijen remise worden,
volgt een tiebreak om de eerste overwinning. Zo nodig wordt 20 januari
de beslissende tiebreak gespeeld.
Auke Scholma en Bert Dollekamp
nemen vanaf donderdag de dagelijkse
verslaggeving voor Dagblad van het
Noorden voor hun rekening.
De WK-match op de High Tech Campus in Eindhoven is live te volgen op
worldtitlematchdraughts.com

verwonderlijk is het derhalve dat deze van de Moskoviet opnieuw de favorietenrol krijgt toebedeeld. Maar
Boomstra is de huidige topvorm van
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zijn opponent niet ontgaan. ,,Bij het
WK afgelopen zomer wist hij zijn
kansen te pakken toen het nodig
was. En sneldammen kan hij nog
steeds als de beste, getuige zijn wereldtitel Blitz eind december in Polen. Bovendien spelen we tijdens de
pandemie noodgedwongen minder
toernooien en dat is voor een routinier als hij niet per se een nadeel.”
Boomstra verwacht dan ook dat
Schwarzman feller van zich zal afbijten dan twee jaar geleden. Zelf zal hij
de strijd zeker niet schuwen. De na
zijn studie full-time profdammer is
blij dat hij ondanks de coronabeperkingen weer regelmatig kan spelen.
,,Belangrijk is dat ik zowel bij het reguliere NK en WK als onlangs bij de
WK’s Rapid en Blitz wedstrijdritme
heb opgedaan en voldoende kansen
heb gecreëerd. Nu komt het er op
aan om op het juiste moment te pieken.”
Boomstra weet zich daarbij gesteund door een vertrouwd team.
Voor de derde maal in successie zal
boezemvriend, clubgenoot bij Hijken én topdammer Wouter Sipma

als zijn secondant fungeren. Eind
vorig jaar heeft bovendien de inmiddels gepensioneerde oud-bondscoach Rob Clerc (66) zich bij Boomstra’s naaste vertrouwelingen gevoegd.
De veelvoudig nationaal en vicewereldkampioen, die Boomstra bij
al diens grote successen terzijde
stond, voelt zich vereerd met de tijdelijke klus. ,,In november kreeg ik
het verzoek van Roel om aan te haken en dat heb ik natuurlijk graag gedaan. Vorige week zijn Roel en Wouter nog bij mij in Zoetermeer geweest om de puntjes op de i te zetten. Roel heeft alle kwaliteiten en de
ervaring om opnieuw wereldkampioen te worden. Mijn taak is om hem
zo nodig te herinneren aan de doelen en aanpak die hij met zichzelf
heeft afgesproken, ook als het eens
tegenzit. Waar ik altijd op hamer is
dat je als topsporter op alles voorbereid moet zijn, ook op de momenten
dat je op onbekend terrein komt en
je helemaal op jezelf bent aangewezen. Juist dan zien we wie de beste
is.”

