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BOOMSTRA AAN ZET

Teamwork loont!
De Groninger Roel Boomstra
deelde zijn ervaringen tijdens
de match om de wereldtitel
dammen tegen de Rus Alexander Schwarzman exclusief met
de lezers van deze krant. Vandaag het laatste deel.

M

et een gestroomlijnde
overwinning in de
laatste tiebreak kwam
er een eind aan een prachtige
match. Geheel in mijn vertrouwde aanvallende stijl wist ik mijn
tegenstander te overrompelen
met een succesvolle centrumstrategie. De opening van de
laatste partij was tevoren, in het
kamertje van Team Boomstra,
al bekokstoofd! Wouter Sipma,
al voor de derde maal mijn
secondant, had de eerste partij
van de dag op de voet gevolgd
en kwam met een prima voorstel ter verbetering.
Na een korte check door coach
Rob Clerc, die mij net als Wouter
bij de drie WK-matches terzijde
stond, werd de variant bezegeld
met een vluchtige kus van mijn
vriendin en besloot ik het in de
praktijk te brengen. Het werd
meteen een doorslaand succes.
Dat is nou precies hoe een geolied superteam te werk gaat!
Dat was niet de enige geoliede
machine in Eindhoven. De organisatie had de match ondanks
de beperkende coronamaatregelen prachtig georganiseerd. De
spelers zaten op een stijlvol
ingericht podium en waren
vanuit alle hoeken te zien. Die
beelden werden dan weer live
uitgezonden op Twitch, met
commentaar van nóg een topteam: de spelers van TeamNL
onder leiding van de deskundige
en goedlachse Ester van Muijen.
Zo kon men over de hele wereld
meegenieten van deze match
tussen de twee meest begaafde
dammers, midden op de High
Tech Campus, de slimste vierkante kilometer van Nederland.
Die inspirerende omgeving

heeft me zeker geholpen om het
beste spel uit mijn loopbaan als
dammer te spelen. Mijn tegenstander is een van de absolute
grootheden in de damsport. Dus
om hem te verslaan, dat geeft
een heerlijk gevoel.
Met de derde overwinning zit
het werk er hier in Eindhoven
dus op. Voor mij de hoogste tijd
om huiswaarts te gaan. De slogan van de stad Eindhoven is
vervuld: het was inderdaad goed
dat we er waren. Maar uiteindelijk gaat er niets boven Groningen!
En wat doet een nieuwe wereldkampioen dan als hij weer

Thuis eerst afspraak
voor de boosterprik
terug is in Groningen? Eerst
maar eens een afspraak maken
voor mijn boosterprik, want die
had ik in tegenstelling tot mijn
teamgenoten nog niet gehaald.
En natuurlijk een afspraak bij de
kapper om eindelijk de schaar te
zetten in mijn coronacoupe.
Maar vooral verlang ik ernaar
om op de bank te gaan liggen.
Heerlijk nagenieten van deze
uitputtende, maar o zo succesvolle match.
ROEL BOOMSTRA

