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WK-rivalen geven
elkaar niets toe
AUKE SCHOLMA
BERT DOLLEKAMP
EINDHOVEN De eerste schermutselingen in de match om de wereldtitel
dammen
tussen
Alexander Schwarzman en Roel
Boomstra laten na twee van de
twaalf duels een dynamisch
evenwicht zien, waarin de
grootmeesters elkaars nieren
proeven, maar hun dekking
vooralsnog gesloten houden.

De opening van het tweede duel
in de fraaie arena in de High Tech
Campus in Brainport Eindhoven
was veelbelovend. Schwarzman
opende op zijn rechterflank en
Boomstra stuurde meteen aan op
een hekstelling, een formatie van
vier schijven waarmee hij de
vleugel van zijn tegenstander
trachtte op te sluiten. Aanvankelijk ging de wereldkampioen hierin mee. Hij gebruikte veel tijd om
zijn kansen als opgeslotene te onderzoeken, maar kreeg argwaan
toen Boomstra zijn zetten in
hoog tempo bleef afvuren.
Juist toen zich na zeventien
zetten de mogelijkheid voordeed
om een scherpe opstoot in het
centrum te plaatsen, besloot
Schwarzman eventuele huiskamerstudies van Boomstra te omzeilen en met een bevrijdende
ruil de opsluiting te verbreken.
Daarna stonden er wederzijds
nog steeds veertien schijven op
het bord, maar moest de strijd feitelijk opnieuw ontbranden.
Boomstra had een licht ruimtelijk overwicht en probeerde dat
via het plaatsen van een voorpost
uit te bouwen. Met sterke formaties in het centrum wist Schwarzman de flankaanval van de uitdager echter in toom te houden. De
Rus plaatste op zijn beurt een
voorpost en speelde op de juiste
momenten heel secuur. En passant spande hij met zijn 34ste zet
een sluwe valstrik, net zoals
Boomstra een dag tevoren had
gedaan. Deze leek sterk naar het
centrum te kunnen spelen, maar
zag daar wijselijk vanaf, omdat
Schwarzman hem dan via een
verrassende opstoot een schijf
had ontfutseld.
Daarna werden de spanningen
snel opgeheven en stelde
Schwarzman na veertig zetten remise voor. Boomstra, die nog
steeds terreinvoordeel had, wilde
de defensie van zijn opponent
echter nog wel even testen en
sloeg het aanbod af. De wereldkampioen kwam echter geen mo-

ment in gevaar. Tien zetten later
was het materiaal tot wederzijds
vier schijven uitgedund en stemde de uitdager alsnog toe in de
onvermijdelijke puntendeling.
Na afloop werd Schwarzman
gevraagd of hij zich beledigd
voelde door het afgewezen remisevoorstel. ,,In het geheel niet”,
was het antwoord. ,,Roel stond
iets beter en heeft het volste recht
om door te spelen. Voor mij is het
juist wel goed om mijn verdedigende kwaliteit te oefenen, want
tegen andere spelers kom ik niet
vaak onder druk te staan”. Gevraagd naar zijn strijdplan voor
deze match hulde de wereldkampioen zich met een simpel ,,Gewoon spelen”, vergezeld van een
mysterieuze glimlach, in nevelen. Maar Boomstra’s coach Rob
Clerc weet voorlopig genoeg.
,,Het lijkt er op dat er maar één
speler speelt om te winnen en dat
is Roel. Hij maakt het spel en
Schwarzman houdt de boot af.
Hopelijk hebben we de leukste
partijen nog voor de boeg.”

Strijd om de
wereldtitel bij DvhN
Roel Boomstra schrijft gedurende
zijn WK-match om de drie dagen
een exclusieve column voor de
lezers van deze krant. De eerste
was woensdag te lezen, de tweede
volgt morgen. Vandaag om 11.00
uur begint het derde 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 het Dagblad van het Noorden
voor hun rekening. De match op de
High Tech Campus in Eindhoven is
live te volgen op worldtitlematchdraughts.com

Met het bord nog vol schijven in het tweede duel van hun match om de
wereldtitel heeft Groninger Roel Boomstra (rechts) net zijn derde zet genoteerd, als titelverdediger Alexander Schwarzman alweer zijn volgende zet
aflevert. FOTO GEB KOS

