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Plaagstootjes
damcracks bij
begin WK-match
AUKE SCHOLMA
BERT DOLLEKAMP

EINDHOVEN In de coronabubbel op
de High Tech Campus in Brainport
Eindhoven zijn titelverdediger
Alexander Schwarzman en uitdager Roel Boomstra met een remise
begonnen aan hun match om de
wereldtitel dammen.

Toch staat de spanning er al meteen
op; enkele wederzijdse plaagstootjes
lijken de voorbode van een boeiend
gevecht.
De start van de match verliep niet
geheel vlekkeloos. Terwijl Roel
Boomstra met coach Rob Clerc en secondant Wouter Sipma dinsdagmiddag de speelzaal inspecteerde, arriveerde Alexander Schwarzman met
zijn vrouw Viktoria pas tegen achten
in Eindhoven en kon er geloot worden om de beginkleur.
De wereldkampioen kwam er echter pas gisteren achter dat het aanvangstijdstip van de partij van 12.00
naar 11.00 uur was verschoven. Niet
geheel duidelijk was wie de stoorzender was, zodat de Franse arbiter
Macaux besloot toch maar wat later
te beginnen. Na de eerste zet voor de
met wit spelende Boomstra door
wethouder Steenakkers van Economie, Onderwijs, Innovatie, Brainport én Sport konden de grootmeesters aan de slag.
Al snel werd duidelijk dat de spelers niet het achterste van hun tong
lieten zien. De eerste partij van een
WK-match eindigt zelden in een beslissing, zoals in 2016 in Groningen,
toen Boomstra meteen Jan Groenendijk versloeg. Dat liet de ervaren
Schwarzman twee jaar later in de
WK-match tegen dezelfde Boomstra
niet gebeuren.
Gisteren was het eerder de Rus die
Boomstra verraste door met zwart
voor een opening te kiezen die hij
vrijwel nooit speelt. Bovendien gebruikte hij in die fase nauwelijks bedenktijd, alsof hij de eerder opgelopen vertraging wilde goedmaken.
Ook Boomstra besloot daarop af
te wijken van zijn eigen repertoire
en zo ontstond een rustig middenspel. De Groninger kon slechts bogen op een sterker centrum, maar
Schwarzman maakte zich gezien

zijn snelle spel geen zorgen. Hoe
Boomstra ook zocht, met gebruik
van bijna al zijn bedenktijd, hij vond
geen aanknopingspunt. Dat weerhield hem niet om op de 34ste zet
een venijnige lokzet te plaatsen. Indien Schwarzman de meest voor de
hand liggende voortzetting had gekozen, zou Boomstra toeslaan met
een fraaie combinatie. Nadat de wereldkampioen deze klip omzeilde en
met een actieve ruil reageerde, werd
acht zetten later in een uitgewoede
zes om zes stelling tot remise besloten.
Boomstra toonde zich toch content met het verloop. ,,Ik moest nog
wennen aan de omgeving en de start
van het toernooi. Het belangrijkste
is dat de match nu echt begonnen is,
in een prachtige speelzaal. Spannend wordt het vanzelf wel. Hopelijk
zit ik morgen al beter in mijn ritme.
Ik kijk erg uit naar het vervolg.”
De combattanten spelen hun partijen in een fraaie entourage maar
wel voor een lege tribune. Niettemin
had de eerste partij veel bekijks via
de livestream op Twitch, die bijna
100.00 unieke bezoekers trok. Vanaf
11.00 uur kunnen die weer terecht
op Twitch, in afwachting van het
echte vuurwerk. Want dat moet nog
beginnen.

Strijd om de wereldtitel bij
Dagblad van het Noorden
Tijdens de match om de wereldtitel
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. Vandaag om 11.00 uur begint het tweede
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 de dagelijkse verslaggeving
voor Dagblad van het Noorden voor
hun rekening. De strijd om de WKtitel op de High Tech Campus in
Eindhoven is live te volgen op
worldtitlematchdraughts.com

Als een volleerde boksarbiter bezegelt de Fransman Henri Macaux de start van het
WK-gevecht over twaalf ronden tussen titelverdediger Alexander Schwarzman
(rechts) en uitdager Roel Boomstra, die in de eerste partij volstonden met enkele
plaagstootjes. FOTO GEB KOS

