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Boomstra straft blunder Schwarzman af
‘Een partij
winnen blijft
op dit niveau
een uitdaging’

AUKE SCHOLMA
BERT DOLLEKAMP

EINDHOVEN Na een dramatische

blunder
van
titelverdediger
Alexander Schwarzman heeft Groninger Roel Boomstra voor de
tweede maal toegeslagen in de
match om de wereldtitel dammen.
De achtste matchpartij gaf een interessant spelbeeld te zien. Boomstra
nam na Schwarzmans vaste openingszet 1.34-29 evenals in de tweede partij een hekstelling in. Met zijn
zesde zet week Boomstra licht af van
dat duel, wat Schwarzman al meteen
langdurig aan het denken zette. De
wereldkampioen, die natuurlijk een
achterstand moet goedmaken, koos
even later voor een scherpe opstoot
in het centrum om de mogelijkheden van Boomstra te beperken.
De Groninger voerde rustig zijn
weinige speelbare zetten uit, terwijl
Schwarzman alle keuzes moest maken. Dit kostte de 54-jarige Rus, die
wellicht nu pas de vermoeidheid
van de tiebreak begon te voelen, bijzonder veel bedenktijd. Na veertien
zetten had hij al meer dan een uur
van zijn tijd verbruikt. Terwijl
Schwarzman nadacht over zijn vijftiende zet, moeten er vooral positionele mogelijkheden door zijn hoofd
hebben gespookt. Toen hij na rijp beraad de meest voor de hand liggende

Na een blunder van Alexander Schwarzman (links) sloeg Roel Boomstra voor de tweede maal toe.

zet speelde, was hij zich nog steeds
niet bewust van de gruwelijke fout
die hij had gemaakt. Met een eenvoudige, doch niettemin verrassende combinatie, waarbij hij Schwarzman eerst naar dam liet slaan om
vervolgens die dam te vangen en
zélf naar dam door te breken, kon
Boomstra winnend voordeel tot zich

trekken. Hij nam ruim de tijd om
zich ervan te verzekeren dat de combinatie in alle varianten voldeed en
voltrok toen het vonnis. Schwarzman, die zich nog steeds van geen
kwaad bewust was, schrok zichtbaar
toen Boomstra plotseling schijven
begon te offeren.
Zuchtend en steunend over zijn
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stommiteit nam hij de overgebleven
ravage in ogenschouw. Nadat hij
Boomstra’s dam met schijfverlies
had afgevangen, probeerde hij nog
enige compensatie te vinden in de
overblijvende stelling. Met speels
gemak liet Boomstra zien dat daarvan geen sprake was en dwong zijn
tegenstander via een luchtige vier

om vier ruil na 39 zetten tot overgave.
Slechts een enkele overwinning,
in de vier resterende partijen of de
eventuele tiebreak erna heeft Boomstra nodig om zijn derde wereldtitel
te behalen. Maar in tegenstelling tot
zijn groeiende supportersschare rekent de grootmeester zich niet rijker
dan hij nu is. ,,Natuurlijk ben ik hartstikke blij met deze tweede zege,
maar de buit is zeker nog niet binnen. Een partij winnen blijft op dit
niveau een uitdaging en Schwarzman heeft nog steeds enorm veel in
zijn mars. Gewoon beide voeten op
de grond en mijn best blijven doen.
En dan zullen we zien!’’
Vandaag vervolgen de twee grootmeesters hun krachtmeting met de
negende partij. Na de rustdag morgen spelen ze nog drie partijen. Als
daarna geen van de spelers drie zeges op zak heeft, volgt 20 januari een
beslissende tiebreak.
De WK-match op de High Tech
Campus in Eindhoven is dagelijks
vanaf 11.00 uur live te volgen op
worldtitlematchdraughts.com.

