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Alexander Schwarzman vecht voor
voo wat hij waard is
AUKE SCHOLMA
BERT DOLLEKAMP
EINDHOVEN Het is Roel Boomstra
niet gelukt zijn eerste matchpoint
in de tweekamp om de wereldtitel
dammen meteen te benutten.

Alexander Schwarzman

De kijkers werden echter wel getrakteerd op een prachtige partij, waarin
beide spelers de spanningen opzochten.
De vrees was dat Alexander
Schwarzman bij zijn 2-0 achterstand
zou aansturen op drie vlakke remises, om dan in de tiebreak te proberen alsnog drie partijen te winnen.
Maar op de tweede rustdag na zes
partijen plus een slopende tiebreak
had de Rus blijkbaar nieuwe energie
vergaard om in de tiende partij optimaal strijd te leveren.
Vanaf de opening trok de wereldkampioen als vanouds ten aanval
met zijn geliefde Roozenburg-opstelling. Lange tijd probeerde Boom-

Als de match
morgen nog niet
is beslist, wordt
een beslissende
tiebreak gespeeld
stra constructief spel te vinden tegen wits ambitieuze opstelling.
Toen hij na twintig zetten concludeerde dat een plan met een tijdelijk
offer alleen maar gevaar zou opleveren, wisselde de uitdager van speltype door vier schijven te ruilen. Het
bleef echter een uitermate boeiend
schouwspel met wederzijds opgedrongen randschijven, die tot het
eind voor spanning zorgden.
Boomstra moest ervoor waken
dat het centrum van Schwarzman te
sterk werd; deze moest de Groninger op zijn beurt weghouden van
een flankaanval over rechts. De spe-

lers gebruikten bijna al hun tijd om
het late middenspel zo nauwkeurig
mogelijk te spelen en deden dit met
verve. Pas toen de stand na 46 zetten
in een gelijkwaardig eindspel uitmondde werd remise overeengekomen.
Schwarzman kwam na afloop enthousiast verslag uitbrengen van de
partij, die hij als een van de beste van
de match tot dusver beschouwde.
54-jarige Moskoviet maakte nog allerminst een uitgebluste indruk en
zal voor zijn laatste kans blijven
vechten tot het eind. ,,Als ik me goed
voel en als ik in een goede positie zit,
dan zal ik spelen.’’
Met Boomstra 2-0 voor en op
matchpoint volgt vandaag de elfde
partij. Als de match morgen na
twaalf duels nog niet is beslist,
wordt donderdag de beslissende tiebreak gespeeld.
De match in Eindhoven is dagelijks vanaf 11.00 uur live te volgen op
worldtitlematchdraughts.com

Roel Boomstra

