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Tiebreak komt steeds
dichterbij in WK-match
AUKE SCHOLMA
BERT DOLLEKAMP
EINDHOVEN De ontknoping na-

dert in de WK-match tussen de
dammers Roel Boomstra en
Alexander Schwarzman.
De grootmeesters gaven elkaar
gisteren in een enerverende en
hoogstaande elfde partij geen
duimbreed toe. Opnieuw toonde
Alexander Schwarzman aan dat
hij ondanks de 2-0 achterstand
zijn vechtlust nog niet heeft verloren.
Net als in de tiende partij liet
Roel Boomstra de aanval aan zijn
tegenstander. Waar Schwarzman
eerder in de match de boot soms
afhield, ging hij nu voluit in op de
uitnodiging. Boomstra moest de
wereldkampioen dwingen zijn
voorpost via een ruil op te geven.
Dat ging wel gepaard met verzwakking van zijn centrum, maar
daar stond iets tegenover.
Schwarzman had een slecht ontwikkelde linker vleugel, waar
Boomstra zijn pijlen op kon richten. Zo ontvouwde zich vanaf de
twintigste zet een zelden voorkomend speltype, waarin beiden
iets hadden om voor te spelen en
de uitkomst lange tijd in het ongewisse bleef.
Opvallend was het hoge tijd-

verbruik van de Rus, waar Boomstra zijn zetten veel sneller afgaf.
Dit veranderde in het middenspel, toen de uitdager bijvoorbeeld voor zijn scherpe 29ste zet
ruim de tijd nam.
Schwarzman reageerde correct
en dwong zijn tegenstander
eveneens tot precisie. Dat was
Boomstra wel toevertrouwd.
Toen hij zijn tegenstander op de
34ste zet moest loslaten uit de opsluiting, was duidelijk dat er van
weerskanten geen voordeel meer
te behalen viel. Met wederzijds
zeven schijven op het bord werden na veertig zetten de punten
gedeeld.
Boomstra toonde zich na afloop content met het interessante spel en demonstreerde enkele
spectaculaire varianten. Gevraagd naar zijn tactiek in de slotfase keek hij nuchter vooruit. ,,Ik
probeer gewoon steeds de beste
zetten te doen en ga er vanuit dat
ik dat nog tot donderdagavond
moet volhouden."
Als de Groninger vandaag de
laatste reguliere partij wint, is hij
wereldkampioen. Bij remise of
winst voor Schwarzman wordt
morgen in een beslissende tiebreak met steeds kortere bedenktijd doorgespeeld, tot een van de
kemphanen drie zeges op zak
heeft.

