Alexander Schwarzman blijft bij
Worldcup dammen ‘schijfdikte’ voor
op Roel Boomstra dankzij winst op
smaakmaker Jacob Okken uit Emmen

Emmenaar Jacob Okken (links) was de smaakmaker bij het Heerhugowaard Open,
maar moest in Alexander Schwarzman zijn meerdere erkennen, waarmee de Rus
het toernooi nipt won voor wereldkampioen Roel Boomstra, die wel de leiding nam
in het WorldCup klassement. FOTO FRANS GROOT
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In het vanouds propvolle zomerdamcircuit werd de
WorldCup in Heerhugowaard een prooi voor oudwereldkampioen Alexander Schwarzman. De onder
neutrale vlag opererende Rus bleef diens opvolger Roel
Boomstra dankzij winst op de smaakmaker van het
toernooi Jacob Okken uit Emmen een luttel
weerstandspunt voor.

Ongewild blokkeerde Okken ook de weg naar het podium voor zijn andere
clubgenoot bij Hijken Wouter Sipma, door de ook in Heerhugowaard weer
ijzersterk acterende mondiale nummer 6 in een vlijmscherp duel op remise
te houden. Daarvóór had de 61-jarige Emmenaar in drie puike winstpartijen
onder meer jeugdwereldkampioen Machiel Weistra over de knie gelegd en
de wereldtoppers Jan Groenendijk en Artem Ivanov gedwongen tot een
roemloze aftocht.

Schwarzman slaat toe
,,Mijn score was twee ronden voor het einde boven alle verwachting”, aldus
Okken. ,,Voor de partij met Schwarzman zei ik nog tegen Roel dat mijn
toernooi al geslaagd was. Dat moet je nooit zeggen, zei de
wereldkampioen. Hij heeft natuurlijk gelijk. Veertig zetten lang stond ik
volstrekt gelijkwaardig maar verknoeide mijn stand door tijdnood, paniek en
gebrek aan rekenkracht.”
Schwarzman was er als de kippen bij om de Emmer buit alsnog binnen te
halen en achterhaalde daarmee Roel Boomstra.

Onverwachte opponent Boomstra
De Groninger profdammer was met een glaszuivere hattrick uit de
startblokken geschoten, maar trof tijdens de dubbele ronde van afgelopen
dinsdag een onverwachte opponent in de verzengende hitte. ,,Het was
eigenlijk volstrekt onverantwoord om te spelen”, aldus Boomstra die een
vergeefse winstpoging deed tegen Schwarzman, maar allang blij was
dat Hein Meijer in de middagronde een snelle remise wel prima vond.

In de slotfase perste de wereldkampioen er tegen Natalia Sadowska nog
een modelwinst uit, maar voor een eindsprint ontbrak eenvoudig de
energie, zodat Schwarzman hem op de meet een schijfdikte voorbleef. Met
zijn tweede plek nam Boomstra wel de leiding in het Worldcup klassement,
waarin ook Wouter Sipma op de achtste plaats hoog genoteerd staat.
In de herfstvakantie staat de volgende editie op de rol in Beilen.

Onbetwiste smaakmaker
En Jacob Okken? De Emmenaar versaagde niet na de nul tegen de
toernooiwinnaar, haalde vrijuit spelend ook in de slotronde tegen zijn derde
Hijker teamgenoot bij Hijken Aleksej Domchev alles uit de kast, maar kreeg
ook van de grootmeester uit Litouwen het deksel op de neus. Een 25e stek
was Okkens deel, maar wel met het bijkans zwaarste programma van
iedereen, plus de lof die hem als de onbetwiste smaakmaker van het
toernooi van alle kanten werd toegezwaaid.
Van de elf deelnemende vrouwen weerde de 17-jarige Lisa Scholtens uit
Slagharen zich evenals haar clubgenoot bij Hoogeveen Natalia Sadowska,
Luise Gabbert en Darya Tkachenko uitstekend met een mooie + 1 score en
de 32e stek als resultaat.

Eindstand Worldcup Heerhugowaard
1. Alexander Schwarzman (FMJD) 9-13 (WP 95), 2. Roel
Boomstra 9-13 (94), 3. Tommie Mbongo (Kam) 9-13 (90), 4 t/m
13: Jitse Slump, Wouter Sipma, Hein Meijer, Artem Ivanov (Oek),
Guntis Valneris (Let), Jan Groenendijk, Ivo de Jong, Emre
Hageman, Machiel Weistra, Aleksej Domchev (Lit) 9-12; 14 t/m 24
o.a.: Natalja Sadowska (Pol), Luise Gabbert, Christian Niami
(Kam) en Anton van Berkel 9-11; 25 t/m 35 o.a. Jacob Okken,
Henk Jonker, Darya Tkachenko (Oek) en Lisa Scholtens 9-10
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