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Grootse Boomstra in stijl naar derde wereldtitel
Voor de derde
maal in zijn carrière is Roel
Boomstra wereldkampioen dammen geworden.
Nadat hij titelverdediger Alexander
Schwarzman vanaf de eerste zet
van de tiebreak
onder druk had
gezet, maakte de
Groninger zijn
karwei al in de
derde rapidpartij
met een geweldige aanval af.

Dat Boomstra tot het allerlaatst nauwkeurig moest spelen, toont het slotplaatje van de beslissende partij. Goed
te zien is dat wit op rechts niet goed
verder kan, terwijl de voorste zwarte
schijven vrij spel hebben.
Schwarzman – Boomstra
Derde rapidpartij, stand na 54.47-42.
Als zwart aan zet er hier te gemakkelijk
over denkt met het schijnbaar afdoende 54...27-32? maakt wit na 55.3530! 18-22 nog remise door 56.29-23!
28x19 57.25-20 14x43 58.42-38
19x30 59.38x9. In de partij volgde
54...28-32! 55.39-33. Nu zou er na
55...27-31? opnieuw een remisetruc
opduiken via het offer 25-20, 35-30
en 33-28. Na het correcte 55...32-38!
56.42-37 38-43 gaf Schwarzman op en
feliciteerde Boomstra als eerste met
diens titel.
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et zijn fraaie zege op de
laatste speeldag bezegelde Roel Boomstra
het lot van Alexander
Schwarzman. Hij behield zijn ongeslagen status na eerdere matches
met Jan Groenendijk in 2016 en
Schwarzman in 2019. Zelf kwam
Boomstra nauwelijks in gevaar en alle kansen die hij kreeg werden feilloos benut door de 28-jarige uitdager.
De eerste rapidpartij waren de
toeschouwers meteen aan het beeldscherm gekluisterd. De opening gaf
levendig flankspel. Juist toen de
spanning leek af te nemen, kwam
Schwarzman met een verrassend
tactisch plan. Boomstra liet zich echter niet intimideren door de blufpoker van zijn tegenstander en liet een
dure combinatie naar dam ijskoud
toe.
Schwarzman kon de vangst van

Met de moed der wanhoop verzet Alexander Schwarzman (links) zich tegen de stoïcijns ogende Roel Boomstra, die de Rus
hier nog remise toestaat, maar in de derde partij van de tiebreak de match in een geweldige aanval beslist. FOTO GEB KOS

zijn dam niet voorkomen en moest
nog secuur spelen voor remise.
In de tweede partij, met hetzelfde
tempo van 20 minuten per speler
plus 10 seconden per zet, volgden de
spelers aanvankelijk het verloop van
hun negende matchpartij. In de studeerkamer had Boomstra een versterking gevonden, die inderdaad
vruchten afwierp. Schwarzman
kwam in een nadelig klassiek middenspel terecht, dat hij echter bekwaam remise hield, door kleine
combinaties in het spel te vlechten,

waardoor ook Boomstra voortdurend op zijn tellen moest passen.
Na een lunchpauze bracht Boomstra dezelfde opening op het bord als
in de eerste rapidpartij. In de lunchpauze had hij tussen twee broodjes
door met hulp van zijn team iets bedacht om Schwarzman in verlegenheid te brengen. Dit op zich bescheiden nieuwtje had grote gevolgen. De
Rus kwam al meteen op een grote
klokachterstand, terwijl de aanval
van zijn uitdager gestaag in kracht
toenam. Toen in een tien-om-tien-

stand een geplande afbraakactie verhinderd bleek, verloor Schwarzman
niet alleen kostbare seconden, maar
bovendien de grip op de vijandelijke
aanval.
Rond de veertigste zet, toen de bedenktijd van Schwarzman slonk tot
minder dan een minuut, raakte hij
de controle over de stand volledig
kwijt. Zijn positie werd in twee
krachteloze delen gespleten en de
wereldkampioen besefte dat hij zijn
titel kwijt was. Toen hij Boomstra de
vrije doortocht naar dam moest ge-

‘Ik heb nog nooit
zo goed gespeeld
als deze keer.
Beter kan ik niet’
ven, reikte Schwarzman zijn tegenstander derhalve een ferme hand ter
overgave.
De onttroonde kampioen toonde
zich net als drie jaar geleden in As-

sen een sportief verliezer. ,,Of ik
hem sterk vond spelen? Nee, hij
speelde nog veel sterker dan dat. Op
die blunder in de achtste partij na
heb ik goed gespeeld en hard gevochten, maar Roel was gewoon fantastisch.”
Ook Boomstra loofde zijn tegenstander. ,,Schwarzman speelde over
de hele linie beter dan in onze vorige
match. Hij kwam met enkele nieuwe
ideeën, waar ik gelukkig een antwoord op vond. Met name zijn
vechtlust bij een 2-0 achterstand

vond ik knap.”
De Groninger besefte terdege dat
hij er voor de tiebreak nog niet was.
,,Ik vond het spannender dan in 2019
in Assen. Nu was ik dichter bij de
eindzege, maar als ik even zou verslappen kon hij nog levensgevaarlijk
worden. Mijn doel was om actief te
blijven spelen en hem die kans niet
te geven. En dat is gelukt. De match
is mijn specialiteit en ik heb nog
nooit zo goed gespeeld als deze keer.
Beter kan ik niet. Ik ben extreem
trots.”

