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Roel Boomstra (rechts) op weg naar winst tegen Geert van Aalten.
FOTO RIENK VAN MARLE

Dammer Roel Boomstra
wint ‘tussendoortje’
BERT DOLLEKAMP

NIJMEGEN De 35ste editie van het
Nijmegen Open is gewonnen
door wereldkampioen Roel
Boomstra, die het damtoernooi
voor de vierde maal op zijn
naam schreef.

Het was een tussendoortje voor
de 26-jarige Boomstra, die het
dammen na zijn triomf begin dit
jaar in de match tegen Alexander
Schwarzman op een laag pitje
heeft gezet om zich geheel te
kunnen wijden aan de slotfase
van zijn studie natuurkunde aan
de Rijksuniversiteit Groningen.
,,Ik heb mijn eerste masterjaar
net afgerond en begin in september aan het afstudeeronderzoek,
dat het hele studiejaar duurt. Het
dammen is nu even geen werk,
maar ontspanning en daarvoor is
Nijmegen voor mij het ideale
toernooi’’, zegt Boomstra.
En dat bleek afgelopen week in
de Jan Massinkhal, waar de wereldkampioen al jaren een graag
geziene gast is. Vanaf de eerste
zet spatte het plezier van Boomstra’s partijen af. Zijn creatieve
geest en vrijwel vlekkeloze techniek deden de rest, met als hoogtepunt een sprankelend slotakkoord tegen Geert van Aalten, die

zich inventief verweerde tegen
de aanhoudende druk, maar uiteindelijk toch de vlag moest strijken.
Boomstra was er blij mee. ,,Ik
heb lekker gespeeld en gemerkt
dat de vorm er nog is. Komend
seizoen benut ik in elk geval de
clubcompetitie met Hijken om
toch enig speelritme te houden.
Als alles lukt met de studie, daag
ik dan eind 2020 de nieuwe wereldkampioen uit.”
Zijn opvolger komt eind september uit het WK in Ivoorkust,
waaraan Boomstra dus niet meedoet. Uiteraard volgt hij het allemaal wel. ,,Mijn favoriete tegenstander? Een landgenoot zou
mooi zijn, maar die zal dan wel
een regiment Russen voor moeten blijven.”
Onder hen de befaamde troika
Alexeï
Tsjizjov,
Alexander
Schwarzman en veelvoudig kampioen Alexander Georgiev, weer
helemaal terug aan de top.
Boomstra zal ze allemaal met
liefde de handschoen toewerpen.
Eindstand Nijmegen Open: 1. Roel Boomstra
10-16, 2. Jasper Lemmen, 10-15, 3. t/m 7.
Artem Ivanov (Oek), Johan Krajenbrink, Alexeï
Domchev (Lit), Michel Stempher, Arian
Konstantinov (Rus) 10-14, 8. t/m 15. Geert van
Aalten, Peter Kort, Jos Stokkel, Nikolai Kychkin
(Rus), Dirk Joosten, Thijs Verboon, Jan Adema,
Job Arts 10-13.

