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Tiebreak als scherprechter
Net als in de finale
van hun vorige
match begin 2019
in Assen gaat een
tiebreak met sneldampartijen de
beslissing brengen in de match
om de wereldtitel
tussen de dammers Alexander
Schwarzman en
Roel Boomstra.
AUKE SCHOLMA
BERT DOLLEKAMP

D

e twaalfde en laatste reguliere matchpartij met
Schwarzman achter de
witte schijven begon veelbelovend. Pikant waren de openingszetten, die gelijk waren aan die
uit hun zesde matchpartij in 2019.
Toen won Boomstra in de aanval,
waardoor een eerste tiebreak niet
nodig was. Tenslotte zou hij in de finale tiebreak in de studio van RTV
Drenthe in Assen twee partijen en
daarmee de match winnen.
Nu was Boomstra de eerste die
van het verloop uit 2019 afweek. In
plaats van de aanval koos hij ditmaal
voor de omsingeling. De duizenden
toeschouwers via internet zaten in
spanning te wachten. Zou Schwarzman ten aanval trekken via veld 23
of 24 of een hekstelling toelaten? De
wereldkampioen wachtte zo lang
mogelijk, om op een verzwakking in
zwarts achterland te kunnen reageren.
Toen besloot Boomstra het op zijn
twaalfde zet over een andere boeg te
gooien. Hij begon te knabbelen aan
het krachtige witte centrum en

De WK-match tussen Alexander Schwarzman (links) en Roel Boomstra wordt vandaag beslist.

bouwen van een solide centrum, dat
door Boomstra tijdig werd afgebroken. Na wederzijds veertig zetten
kwamen de spelers, die allebei tekenen van vermoeidheid beginnen te
vertonen, remise overeen.
Het uitgangspunt in de tiebreak is
voor Boomstra nog iets gunstiger
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dan drie jaar geleden. Slechts een enkele overwinning scheidt hem van
een derde wereldtitel. Bovendien is
hij de jongere van de twee en conditioneel topfit. Maar Schwarzman
heeft een vechtershart en zal pas opgeven als hij daadwerkelijk gevloerd
is.

Kijk live naar de ontknoping
dwong de Rus tot een vrijwel verplichte opstoot, die via een tijdelijk
offer meteen onschadelijk werd gemaakt.
In het overblijvende middenspel,
met een randschijf voor de Groninger, drong Schwarzman niet meer
sterk aan. Hij beperkte zich tot het

De tiebreak op de High Tech Campus
in Eindhoven is vandaag vanaf 10.45
uur live te volgen op de website
worldtitlematchdraughts.com en op
de site van deze krant. Roel Boomstra
staat met 2-0 voor en heeft in het
gevolgde best-of-five stramien nog
één zege nodig. Alexander Schwarzman moet driemaal winnen om zijn
titel te behouden. Het speelschema
met steeds kortere bedenktijd is

globaal als volgt:
Vanaf 11.00 uur drie partijen Rapid
met elk 20 minuten plus 10 seconden
per zet.
Vanaf 15.00 uur drie partijen Blitz
met elk 10 minuten plus 5 seconden
per zet.
Vanaf 17.00 uur Superblitz met elk in
totaal 10 minuten plus 2 seconden
per zet voor alle resterende partijen
samen, tot er een winnaar

