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Levendige remise in zevende partij
AUKE SCHOLMA
BERT DOLLEKAMP
EINDHOVEN Na de slopende tiebreak
van woensdag hervonden de grootmeesters Roel Boomstra en
Alexander Schwarzman in de zevende partij hun dagelijkse ritme
met een levendige remise.

Na een enerverende dag met sneldampartijen werd de match donderdag hervat in het reguliere speeltempo. Hoewel beide spelers de vermoeidheid nog voelden, ontspon
zich toch een boeiend steekspel.
Schwarzman bediende zich met
zwart van dezelfde opening als in de
vijfde partij. Toen Boomstra op de
elfde zet afweek van dat duel, nam
de wereldkampioen ruim de tijd
voor een heroverweging.
Hij kwam op de proppen met een
actief plan en zette een breed centrum op. Daarmee verraste hij op
zijn beurt Boomstra, die veel tijd
nam om een constructief omsingelingsplan te bedenken. Toen hij niets
van zijn gading vond koos hij er voor
het zwarte centrum af te breken.
Schwarzman nam de gelegenheid
te baat om een ver opgerukte randschijf op veld 36 te plaatsen, op
slechts twee zetten van de damlijn.
Nog steeds had de Rus een mooie

centrumstand. Toen Boomstra verhinderde dat zijn tegenstander een
halve hekstelling formeerde, begon
de remise zich af te tekenen. Geen
van beiden vond nog bruikbare aanknopingspunten en toen de stelling
na veertig zetten tot wederzijds vijf
schijven was uitgedund, keken de
twee grootmeesters elkaar met een
blik van verstandhouding aan en
kwamen remise overeen. Ze vonden
het welletjes nadat ze elkaar een dag
tevoren op de aanvankelijk geplande rustdag hadden moeten afbeulen
in een slopende barrage. In een
match van ruim twee weken kun je
tenslotte niet elke dag vuurwerk
verwachten.

Schwarzman-Boomstra
bij DvhN
Roel Boomstra schrijft gedurende zijn
WK-match een exclusieve column
voor Dagblad van het Noorden. Vrijdag zijn vierde bijdrage. Om 11.00
uur volgt dan het achtste van zijn
twaalf duels met Alexander Schwarzman. De aanstaande wereldkampioen
heeft minimaal drie zeges nodig. Zo
nodig wordt 20 januari de beslissende
tiebreak gespeeld. Auke Scholma en
Bert Dollekamp nemen de dagelijkse
verslaggeving voor hun rekening. De
match op de High Tech Campus in
Eindhoven is live te volgen op
worldtitlematchdraughts.com

Roel Boomstra (links) en Alexander Schwarzman kort voor aanvang van hun zevende partij. FOTO GEB KOS

