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Boomstra krijgt
nog geen vat op
spel Schwarzman
AUKE SCHOLMA
BERT DOLLEKAMP

EINDHOVEN Nadat hij afgelopen
vrijdag een fel offensief van wereldkampioen
Alexander
Schwarzman kreeg te verduren,
had uitdager Roel Boomstra na
een dag rust gisteren weer het
beste van het spel.

De Rus toonde zich echter niet onder de indruk en schoof soepel
naar de vierde puntendeling tussen de twee kemphanen.
Vanuit de opening trachtte de
met zwart spelende Boomstra met
omtrekkende bewegingen vat te
krijgen op het degelijke centrumspel van Schwarzman. Evenals in
de vorige duels vermeed deze aanvankelijk grote spanningen, om
niet in door Boomstra en zijn
team voorbereide varianten te belanden. Op zijn beurt had de Groninger weinig trek om zoals in de
derde partij meteen zijn nek uit te
steken. Hij liet een vervlakkende
ruil toe die door de wereldkampioen á tempo genomen werd.
Daarna ging echter ook de Rus
constructief verder. Er ontspon
zich een principiële strijd waarin
Boomstra controle over beide
vleugels nastreefde. Schwarzman
speelde echter zodanig, dat de Nederlander gedwongen werd de
stand met een grote ruil open te
breken.
Met beiden nog elf schijven
bleef Boomstra’s stelling evenwichtiger en moest Schwarzman
er voor waken dat zijn overvolle
rechtervleugel geen blok aan het
been zou worden. Met actief spel
aan de andere vleugel zorgde hij
dat Boomstra daar geen overwicht
kreeg en tenslotte ook de controle
over wits rechterflank moest loslaten. Daarmee was de stelling
volmaakt in evenwicht en toen
beide spelers waren doorgebroken naar dam, was de remise een
feit.
In de nabeschouwing in de
drukbezochte livestream met presentatrice Ester van Muijen en
grootmeester Martijn van IJzendoorn, die beurtelings met Jitse
Slump en Jan Groenendijk commentaar geeft, maakte Schwarzman een ontspannen indruk.
Over zijn tactiek wilde hij wel
kwijt: ,,Je weet nooit wat ik doe.
Soms ruilen, soms aanvallen.” Om
er gekscherend aan toe te voegen:

,,Ik speel tenslotte in mijn eentje
tegen heel Nederland.” De wereldkampioen kwam nog even terug
op de derde partij, waarin hij in
zijn ogen toch wel serieuze winstkansen had gemist. ,,Anders dan
vroeger lig ik daar gelukkig niet
meer wakker van”, zo relativeerde
hij de zaak.
Roel Boomstra toonde zich redelijk tevreden over het verloop
tot nu toe. ,,Vandaag kreeg ik net
als in de eerste twee partijen weer
lichte druk. Open standen verlopen iets beter voor mij en juist de
clash die we zaterdag hadden ging
minder voor mij. Verrassend,
want in onze vorige match in 2019
waren het juist de clashes die regelmatig goed verliepen voor mij

‘Ik speel tenslotte
in mijn eentje
tegen heel
Nederland’
en open standen iets minder.” De
tweevoudig wereldkampioen, die
Schwarzman destijds overtuigend
versloeg, ziet het vervolg niettemin met vertrouwen tegemoet.
,,Mijn tegenstander is tot nu toe in
goeden doen, maar de echte klappers moeten nog komen. We gaan
het zien.”

SchwarzmanBoomstra bij DvhN
Roel Boomstra schrijft gedurende
zijn WK-match om de drie dagen
een exclusieve column voor de
lezers van deze krant. Na woensdag en zaterdag volgt morgen zijn
derde epistel. Vandaag om 11.00
uur begint het vijfde van zijn twaalf
duels met Alexander Schwarzman.
De aanstaande wereldkampioen
heeft minimaal drie zeges nodig.
Als de eerste zes partijen remise
worden, volgt woensdag 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

Alexander Schwarzman maakt tot nu toe een ontspannen indruk in zijn
match met Groninger Roel Boomstra. Maar voor beide kemphanen moet de
echte beproeving nog komen. FOTO GEB KOS

