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Boomstra laat Schwarzman in zesde matchpartij beven
AUKE SCHOLMA
BERT DOLLEKAMP

EINDHOVEN Het was peentjes zweten voor Alexander Schwarzman in
de zesde matchpartij om de wereldtitel dammen.

In die partij ontsnapte hij ternauwernood aan verlies na een prachtig
offer van de ontketende Roel Boomstra. Daardoor zal vandaag een ongetwijfeld spannende tiebreak de
eerste beslissing brengen.
Na vijf onderhoudende, maar zelden spannende puntendelingen
had menigeen een vlotte salonremise verwacht. Maar net als drie jaar
geleden in zijn eerste match tegen
Schwarzman, toen hij de Rus in de
zesde partij te grazen nam, ging
Boomstra ook gisteren vol voor de
winst.

Voor het eerst deze week wist de
Groninger zijn tegenstander echt
angst aan te jagen. In de opening
verleidde hij de wereldkampioen
tot een flankaanval, om zelf een actieve omsingeling in te zetten.
Al snel voelde Schwarzman zich
niet op zijn gemak en nam een
vreemd ruiltje om het spel van
Boomstra te ontregelen. Deze bleef
rustig op zijn kansen loeren en die
kwamen al snel. Een onvoorzichtige
26ste zet van Schwarzman gaf
Boomstra gelegenheid tot een sterke actie tegen wits linker flank.
Geschrokken door allerlei dreigingen trok de Rus veel tijd uit voor
zijn antwoord en vond de enige oplossing. Daarmee werd zijn linkerflank echter nog meer verzwakt.
Met een fraai positioneel offer op
de 31ste zet plaveide Boomstra even
later de weg voor een vrije door-

Roel Boomstra
tocht door de ontvolkte vijandelijke
vleugel. Daartoe moest hij echter
wel een tweede schijf investeren en

dat bleek wits redding. Toen Boomstra een dam haalde, kon Schwarzman deze ten koste van drie schijven afvangen.
Ondanks zijn plusschijf kon de
Groninger niet doordrukken, omdat een verre voorpost van Schwarzman twee zwarte schijven in bedwang hield. Boomstra voelde zijn
tegenstander echter tot de laatste
zet aan de tand, wellicht om hem alvast te vermoeien voor de zware tiebreak die voor vandaag op het programma staat.
Toeschouwers van over de hele
wereld zullen aan hun beeldscherm
gekluisterd zitten tot de beslissing
valt. De matadoren spelen eerst drie
partijen Rapid (20 minuten + 10 seconden per zet), daarna drie Blitzpartijen (10 + 5) en zo nodig een x
aantal SuperBlitz partijen met in totaal slechts tien minuten bedenk-

tijd, plus de twee seconden per zet
die nodig zijn om een schijf te verplaatsen en de klok in te drukken.
Het kan na een uur gebeurd zijn,
maar kan ook zomaar de hele dag
duren.
Het wachten op de beslissende
doorbraak zal voor de kijkers met de
beelden van twee grootmeesters
onder hoogspanning, de fraaie animaties en het verfrissende commentaar van de jeugdige TeamNLcrew onder leiding van de 30-jarige
Ester van Muijen echter oneindig
veel aangenamer zijn dan de wachttijden voor pak hem beet een digitale subsidie-aanvraag.

De tiebreak van het WK dammen op
de High Tech Campus in Eindhoven
is vanaf 11.00 uur live te volgen op
worldtitlematchdraughts.com

