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Aanval van damblindheid wordt Groenendijk fataal
AUKE SCHOLMA

DEN HAAG In de tiende partij van de

tweekamp om de wereldtitel had
Roel Boomstra aan remise genoeg
om Jan Groenendijk op een onoverbrugbare achterstand te zetten.

In zijn column van woensdag kondigde Boomstra al aan de spanningen in de tiende partij uit de weg te
gaan. Na doelbewuste vereenvoudigingen van de Groninger, die met
wit speelde, kwam er in een uitgebluste stelling van 9 tegen 9 schijven
een abrupt einde aan de partij.
Terwijl Boomstra na zijn 37ste zet
even van het bord wegliep – hij had
nog 75 minuten bedenktijd over –
kreeg Groenendijk, met nog slechts
twee minuten over, een aanval van
damblindheid. Hij speelde een zet
die bedoeld was om een schijf te ruilen. ,,Ik dacht dat ik na de andere slag

19x48 zou slaan’’, verklaarde hij na
de partij zijn black-out. Natuurlijk
zag hij onmiddellijk dat de schijf die
in zijn fantasie op 19 stond, in werkelijkheid op veld 18 vertoefde, zodat
hij na 38.32x23 gewoon een schijf
zou inleveren.
In de demonstratiezaal dachten
we dat er iets mis was met de weergave van het elektronische bord.
Zo’n blunder in een partij om de wereldtitel, dat kon niet. Het camerabeeld van de spelers loog echter niet.
We zagen Groenendijk met het
hoofd verborgen achter zijn handen
en schijf 22 wel degelijk op 28. Toen
Boomstra terugkeerde achter het
bord, keek hij niet begrijpend naar
de stelling. Hij kreeg meteen een
hand van Groenendijk, die hem feliciteerde met de partij en de wereldtitel.
Afgezien van dit bizarre moment
heeft Roel Boomstra de wereldtitel
met veel overtuiging op zijn naam

geschreven. Er waren veel mensen
naar het Zuiderstrand Theater gekomen om zijn aanstaande titel te bejubelen en dat feestje kon gewoon
doorgaan. Ook voor bondscoach
Rob Clerc, die in zijn carrière de
hoogste titel net niet wist te behalen, was het een bijzonder moment.
Nadat hij ruim tien jaar geleden zijn
spelersloopbaan verruilde voor het
trainerschap, heeft hij nu met zijn
sterkste pupil wel de top bereikt. De
jarige Ton Sijbrands (67), die in 1973
met succes zijn wereldtitel verdedig-

de in een match tegen Andreiko in
Den Haag, zag ook dat het goed was.
Hij heeft de zevende Nederlandse
wereldkampioen af en toe bijgestaan tijdens diens voorbereiding.
Familie en bekenden waren uit
Groningen naar Den Haag gereisd
om de tussentijdse huldiging mee te
maken en ook clubgenoten van
Boomstra bij Hijken waren stilletjes
heel trots. Het blijven natuurlijk
dammers.
De laatste twee partijen in het Zuiderstrandtheater – de directeur
Henk Scholten is een oud-dammer
uit Groningen – zullen wel worden
gespeeld. Hopelijk hebben de spelers nog energie om er sprankelende
gevechten van te maken.
Meestal sluit ik de analyse af met
een partijfragment. Uit piëteit met
Jan Groenendijk ditmaal geen plaatje. Ramptoeristen worden verwezen
naar de website Wereldtitel Dammen 2016.

