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Boomstra onder
druk in derde partij
AUKE SCHOLMA
BERT DOLLEKAMP

EINDHOVEN Na een voorzichtig be-

gin is de strijd om de wereldtitel
dammen ontbrand. Titelverdediger Alexander Schwarzman greep
in de derde partij het initiatief en
dwong uitdager Roel Boomstra uit
Groningen met een krachtige aanval tot secuur verdedigen.
Er was van meet af aan meer strijd
dan in de eerste twee duels. Boomstra trachtte tot een Roozenburgaanval te komen, maar daar ging
Schwarzman niet op in. De Rus gaf
het meer rustige speltype dat ontstond echter het meest agressieve
vervolg. Vlak na de openingsfase
trok hij zich tijdelijk terug om even
later met een sterke opstoot in het
centrum de positie van de Groninger te splitsen (zie diagram).
Daarbij speelde een rol, dat Boomstra werd geplaagd door venijnige
combinaties naar dam, die een actieve omsingeling verhinderden. Na afloop gaf hij ruiterlijk toe dat hij deze
problemen te laat zag aankomen. Hij
moest gedwongen uitwijken naar de
rand en verloor de grip op de aanval
van Schwarzman. Die rukte met zijn
voorpost een zet later zelfs nog een
veld verder op en vanaf dat moment
was duidelijk, dat Boomstra slechts
kon verdedigen.
Het pleitte voor de afgestudeerd
natuurkundige, dat hij geen moment in paniek raakte. Terwijl de

meelopende
computerprogramma’s in de analyseruimte zijn positie
als bijna verloren beschouwden en
de (internet) toeschouwers voor zijn
leven begonnen te vrezen, hield
Boomstra zijn verdediging met de
juiste ruiltjes keurig intact. Schwarzman verbruikte bijna al zijn tijd om
een winnend plan te vinden, maar
moest na 56 zetten erkennen dat het
optische voordeel een fata morgana
was gebleken. In een volkomen gelijkwaardige stelling werd tot remise
besloten.
Voor Boomstra was de waarschuwing echter duidelijk: met zijn 26
jaar oudere tegenstander valt nog
steeds niet te spotten. Als Schwarzman zijn kans ruikt, gaat hij voluit
voor de winst. Dat belooft wat voor
het vervolg van de match, die na een
dag rust zondag wordt hervat.
Zondag om 11.00 uur begint de
vierde partij van de match over
twaalf ronden tussen Schwarzman
en Boomstra. 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.
Naast de exclusieve column van
Boomstra (zie elders op deze pagina)
voor Dagblad van het Noorden nemen Auke Scholma en Bert Dollekamp de dagelijkse verslaggeving
voor deze krant voor hun rekening.
De match is live te volgen op worldtitlematchdraughts.com.

Boomstra - Schwarzman
Stand na 25...23-28!
Zojuist heeft Schwarman met
zwart een sterke voorpost in het
centrum geplaatst. Boomstra
speelde hier 26.34-30 om na de
voorwaartse ruil 26...28-32
27.38x27 21x32 uit te wijken
naar de rand met 28.24-20,
omdat 28.48-42 en 28.39-33
combinatief verhinderd zijn.
Liever had de witspeler in de
stand van het diagram zijn schijf
links achter opgespeeld, maar na
26.41-37? slaat zwart toe met
26...28-33 27.39x28 18-23
28.29x7 21-27 29.31x22 17-21!
30.26x17 13-18 31.22x13 11x31
32.36x27 8x50 met groot voordeel. Na 26.48-42 volgt dezelfde
combinatie zonder de tussenzet
17-21, met de eindslag naar dam
8x46 over zes schijven.

Dammers Roel Boomstra (links) en Alexander Scharzman geven elkaar een boks voor hun partij.
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