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stra slaat in tiebreak toe
Boomstra
Uitdager Roel
Boomstra uit Groningen heeft in
een enerverende
tiebreak de leiding
genomen in de
match om de wereldtitel dammen.
Boomstra-Schwarzman
Superblitz, eerste partij, stand na
34...14-19?

AUKE SCHOLMA
BERT DOLLEKAMP

In een enerverende tiebreak behaalde uitdager Roel Boomstra in een flitsende superblitz-partij zijn eerste zege in de match
met titelverdediger Alexander Schwarzman. De 28-jarige Groninger zette daarmee een belangrijke stap op weg naar zijn
derde wereldtitel. FOTO GEB KOS

De wereldkampioen stond hier al
onder grote druk, maar na zwarts
laatste zet forceerde wit de winst met
35.32-28!
Nu is 35...9-14 verhinderd door de
combinatie 40-34, 50-44, 25-20,
20x20 met winnende doorbraak. Ook
na 35...12-17 (of 11-17) is er een
witte combinatie door 36.26-21
17x48 37.39-34 48x30 38.25x1.
Schwarzman trachtte de druk te
verlichten met 35...16-21 36.26x17
11x22 37.28x17 12x21, maar vond
geen oplossing meer na 38.33-28!
en werd alsnog het slachtoffer van de
prachtige combinatie: 38...9-14
39.40-34! 29x40 40.50-44 40x49
41.25-20! 48x23 42.20x20. Boomstra had nu een gratis doortocht naar
dam en Schwarzman gaf op, waarmee een einde kwam aan een lange
dag sneldammen op hoog niveau.

speelde zet. Terwijl de damwereld
ademloos toekeek, kwam de tiebreak al in het eerste superblitz tot
een geweldige climax, waarin Boomstra met een flitsende combinatie
het pleit beslechtte.
Net als in 2019 heeft Boomstra nu

zevende partij. Als het na twaalf partijen nog niet beslist is, wordt 20 januari een dan alles beslissende tiebreak gespeeld. De match op de High
Tech Campus in Eindhoven is dagelijks vanaf 11.00 uur live te volgen op
worldtitlematchdraughts.com

T

itelverdediger
Alexander
Schwarzman wist zich inventief spelend lange tijd
staande te houden, maar
ging in een spectaculair superblitzduel toch onderuit door een flitsende combinatie van de 28-jarige uitdager.
In de drie rapidpartijen had de
snel spelende Boomstra voortdurend het beste van het spel, maar
had Schwarzman voldoende tijd om
onder de druk uit te komen. Toen
het tempo echter in de eerste van
drie blitzpartijen werd opgevoerd
naar tien minuten plus vijf seconden per zet, raakte de Rus het spoor
bijster. Met de zege voor het grijpen
raakte echter ook Boomstra de controle kwijt en ontsnapte Schwarzman door de nooduitgang naar remise.
In de derde blitzpartij kwam de inventieve Schwarzman sterk terug en
moest Boomstra voor het eerst zelf
aan de noodrem trekken. Na een
korte pauze kregen beide spelers
voor de nog benodigde partijen in
totaal slechts tien minuten plus een
bonus van twee seconden na elke ge-

halverwege de match één van de
voor de titel minimaal benodigde
drie overwinningen op zak. Er is echter voor Schwarzman nog niets verloren, want de vijfvoudig titelhouder is een vechter en blijft natuurlijk
een verschrikkelijk goede dammer.

Maar de 26 jaar jongere en topfitte
Boomstra heeft wel een mentale tik
uitgedeeld en heeft alle troeven
voor het binnenhalen van zijn derde
wereldtitel in handen.
Vandaag vervolgen de twee grootmeesters hun krachtmeting met de

