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BOOMSTRA AAN ZET

In het geheugen gegrift
Groninger Roel Boomstra deelt
zijn ervaringen tijdens de
match om de wereldtitel dammen tegen de Rus Alexander
Schwarzman exclusief met de
lezers van deze krant.
Voor een topdammer is een
goed geheugen een van de belangrijkste eigenschappen. Allerlei historische partijen moeten
worden onthouden, waarbij die
associaties dan later in je eigen
partij van pas kunnen komen.
Letterlijk honderden partijen
kan ik zo uit mijn geheugen
ophalen als ik ze nodig heb. Met
name partijen met nieuwe interessante ideeën weet ik nog
goed. Bij het grote publiek werkt
het geheugen net wat anders.
Wat blijft hangen is niet zozeer
de inhoud, maar vooral het
drama.
Een van de meest dramatische
ontknopingen in de damgeschiedenis vond plaats bij de
WK-match in 1990 tussen Alexeï
Tsjizjov uit Rusland en de Nederlander Ton Sijbrands. Bij de
stand 19-19 kreeg Sijbrands in de
twintigste en laatste partij winnend voordeel. Op zet 49, net
voor de tijdcontrole, nam Ton
een noodlottige beslissing, waardoor zijn voordeel als sneeuw
voor de zon verdween en hij zijn
derde wereldtitel misliep. Nog
steeds beginnen allerlei dammers een gesprek over die hartbrekende ontknoping.
Een recenter voorbeeld zagen
we in 2015 bij het WK-toernooi
in Emmen. Bij ingang van de
slotronde hadden de Rus
Alexander Georgiev, Jan Groenendijk en ik nog kans op de
titel. Terwijl mijn kansen al snel
verkeken waren, verkreeg Jan in
zijn partij wel winnend voor-

deel. Op alle overige borden
waren de resultaten al gunstig
verlopen voor hem, hij moest
alleen nog zijn eigen gewonnen
eindspel daadwerkelijk in winst
omzetten. Maar helaas, net als
Ton greep hij mis. Op zet 62, na
ruim 4½ uur spelen, maakte hij
een grote fout waardoor zijn
partij in remise eindigde en ook
hij naast de titel greep. Nog
steeds wordt Jan erop aangesproken.
In de twee WK-matches die ik
zelf heb gespeeld, in 2016 en
2019, was er betrekkelijk weinig
drama. Ik won steeds als eerste
een partij, daarna benutten mijn
tegenstanders Groenendijk en
Schwarzman niet hun enige
kans om terug te slaan en wist ik
relatief overtuigend te winnen.
Wellicht dat deze nieuwe match
tegen Schwarzman vanaf vandaag het drama gaat brengen,
waardoor het in ieders geheugen
gegrift zal staan. Daarbij heb ik
dan wel één voorwaarde: in
tegenstelling tot Ton en Jan wil
ik wél aan het langste eind trekken.
ROEL BOOMSTRA

