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Boomstra vloert Groen
Groenendijk in eigen huis
kennis, die hij met een ijzersterk geheugen ook nog eens moeiteloos
oproept, bekende patronen ontwaarde in de klassieke stand, moest
Groenendijk met steeds slechts een
minuut tot zijn beschikking voortploeteren. In de volgende stand ging
het mis.

AUKE SCHOLMA
WAGENINGEN Roel Boomstra heeft

gisteren de vijfde partij tegen Jan
Groenendijk om de wereldtitel
dammen gewonnen. De 23-jarige
grootmeester gaat nu met 7-3 aan
de leiding.

In zijn woonplaats Groningen had
Boomstra de eerste matchpartij gewonnen. Hij was dinsdag met een 5-3
voorsprong op zak naar Wageningen vertrokken, de woonplaats van
Jan Groenendijk. Na een rustdag met
de nodige plichtplegingen sloeg de
Groninger gisteren in het stadhuis
van Wageningen opnieuw toe in de
eerste van drie partijen die hier worden verspeeld.
De spelers zijn gelukkig jong en
topfit, want bij drie speellocaties –
na Wageningen volgen de laatste vijf
partijen in Den Haag – horen drie
welkomstrituelen, zodat er van werkelijke rust niet veel terecht komt.
De opening van de vijfde matchpartij verliep niet langs gebaande
paden. Al snel waren beide spelers

aangewezen op eigen inzicht en berekeningen. Daarbij hakt Boomstra
snel knopen door en zit Groenendijk
vaak eindeloos te dubben. Ook nu
kon de jongste van de twee het patroon niet doorbreken.
Na de partij, toen eerst Boomstra
en later Groenendijk zich vervoegde
bij bovenmeester Ton Sijbrands die
het demonstratiebord bediende,
antwoordde Groenendijk op een
vraag uit het publiek over zijn hoge
tijdverbruik: ,,Ik had me echt voorgenomen om sneller te spelen, maar
het lukte me domweg niet.’’
En die bedenktijd speelde in de beslissende middenspelfase weer een
belangrijke rol. Waar Boomstra, beschikkend over een fabelachtige

Groenendijk–Boomstra
5e matchpartij, na 37.33-28.
In de deze spannende stelling
volgde
37…24-29! 38.36-31(?)
Nog niet verliezend, maar 38.47-

42 29x40 39.45x34 houdt het spel gelijk.
38…29x40 39.45x34 20-24 40.3833 11-17 41.22x11 6x17 42.34-30?
Na deze zet forceert zwart de
winst al is daar een puike behandeling van het eindspel voor nodig. Remise was haalbaar na 42.43-38, maar
voor dergelijke vondsten had Jan
geen tijd.
42…25x34 42.39x30 23-29! 44.4338 3-9!
Dreigt te combineren met 29-34,
24-29, 18-22. En na 45.30-25 17-22!
wint zwart positioneel. Wit wikkelt
daarom af naar een nadelig eindspel.
45.28-23 19x39 46.30x8 9-13!
47.8x19 39-44 48.19-14 44-49!
49.14-9 29-33! 50.38x29 18-22
51.27x18 49x4 52.29-24 4x36
53.37-31 36x30 54.35x24
Beide spelers lopen naar dam en
na 72 zetten won zwart door overmacht.
Boomstra bleek zelfs van dit eindspel al eens studie te hebben gemaakt! Al is de match nog niet op de
helft, weinigen twijfelen aan zijn
eindzege.

