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Dammer Alexander Schwarzman
BERT DOLLEKAMP
HOOGEVEEN Met een imponerende
eindsprint, waarin hij achtereenvolgens Matheo Boxum en Natalia
Sadowska versloeg, heeft Alexander Schwarzman het dertiende
Hoogeveen Open gewonnen.

Wie gedacht mocht hebben, dat de
54-jarige Rus na de verloren WKmatch met Groninger Roel Boomstra op zijn retour is, kan die indruk
weer bijstellen. In toernooien is de
veelzijdige, creatieve en tactisch uiterst geslepen Schwarzman de concurrentie regelmatig te slim af, zoals
onlangs nog in Heerhugowaard.
In Hoogeveen waren er diverse
kapers op de kust in het liefst 136
dammers tellende kleurrijke veld.
De acht ronden ‘Zwitsers’, waarbij
steeds spelers met evenveel punten
elkaar treffen, bleken amper vol-

doende om het kaf van het koren te
scheiden. Na vijf ronden schoof een
kopgroep van dertien dammers
voor het grote peloton uit. Wie met
de finish in zicht onderuit ging kon
de titel vergeten en dus was in die fase remise troef. Behalve bij de piepjonge Matheo Boxum uit Emmeloord, die in een prachtig duel Kameroener Christian Niami te grazen
nam. ,,Hij kan nu leuk winnen!”,
appte wereldkampioen Roel Boomstra op de internet-tribune. ,,En hij
doet het meteen!”
Eén nachtje mocht Boxum dromen over een sensationele toernooizege, maar vrijdag stelde
Schwarzman in een boeiend steekspel orde op zaken. Om zaterdag in
de hoogste versnelling de sterkste
vrouw in Hoogeveen Natalia Sadowska te kloppen. Dat was ook nodig om de van een betere weerstand
voorziene Aleksej Domchev (zilver)

‘Blij met de
gastvrijheid en in
Hoogeveen was
het goed toeven’
en Guntis Valneris (brons) voor te
blijven. Ereplaatsen waren er ook
voor Thomy Mbongo uit Kameroen,
Hoogevener Rick Hakvoort en
TeamNL lid Jitse Slump.
De zege van Schwarzman was gezien zijn briljante spel afgelopen
week volkomen verdiend.
De individual player uit Rusland
was verguld met zijn zege. Hij vertoeft met zijn Oekraïnse vrouw en
twee kinderen langere tijd in Nederland. ,,Het is voor ons een moeilijke
tijd. Mijn schoonouders zijn in
Oekraïne niet veilig en de toekomst
is onzeker. We zijn blij met de gast-

sprint naar eindzege in Hoogeveen
vrijheid in Nederland en in Hoogeveen was het goed toeven”
En Matheo Boxum? Als beloning
voor zijn spel mocht hij in de slotronde tegen wereldtopper Jitse
Slump. Als een man ging hij opnieuw de strijd aan en als een man
verloor hij. Een 17e plaats is zijn deel.
Met een weerstand die bijna de
hoogste van allemaal is. De ruis is inherent aan de toernooiformule, die
feitelijk vooral is afgestemd op de
plezierdammer die de stand op de
ranglijst niet zoveel uitmaakt. Maar
voor wie echt wil presteren kan het
heel frustrerend zijn. Verliezers op
de slotdag na een sterk toernooi als
Matthias de Kruijf (van 14 naar 38),
Lisa Scholtens (van 34 naar 62) en Tanya-Marie Cnossen (van 46 naar 70)
kunnen erover meepraten.
Misschien moet de organisatie
met name voor de topspelers toch
eens nadenken over een knock-out

systeem van mini-matches, uitmondend in een echte finale. Schwarzman heeft er wel oren naar. ,,Het is
sportief interessant en beter voor
het publiek en de publiciteit, maar
vraagt veel van de organisatie en
meer tijd en energie van de spelers.
Maar als de sponsoren daarvoor
ruimte willen en kunnen maken, zal
ik graag meedoen.”
EINDSTAND
1. Alexander Schwarzman( Rus) 8-13, 2. Aleksej
Domchev (Lit) 8-12 / Tegenstanders Rating 2198,
3. Guntis Valneris (Let) 8-12 / TR 2189), 4. Thomy
Mbongo (Kam) 8-12 / TR 2187, 5. Rick Hakvoort
8-12 / TR 2177, 6. Jitse Slump 8-12 / TR 2166, 7
t/m 16: Mor Seck (Sen), Natalia Sadowska (Pol),
Michel Stempher, Jan van Dijk, Roland Kreeft , Arie
de Bruijn, Ivo de Jong, Andrew Tjon A Ong, Peter
van der Stap en René Wijpkema 8-11, 17 t/m 37
o.a. Matheo Boxum, Christian Niami (Kam), Sytze
Spijker, Darya Tkachenko (Oek) en Wouter Sosef
8-10, 38 t/m 61 o.a. Matthias de Kruijf, Johan Top,
Henk Kalk, Fleur Kruysmulder en Petra Duskova
(Tsj) 8-10, 62 t/m 80 o.a. Lisa Scholtens, Yulia
Bintsarovska, Marinus Willemsen en Tanya-Marie
Cnossen 8-8.

136 dammers van diverse pluimage streden om de hoofdprijs in het Hoogeveen
Open. Oud-weredkampioen Alexander Schwarzman (links voor) pakte de titel met
een fraaie winst op Natalia Sadowska. FOTO NICOLE DE VRIES

