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Fraaie toegift van ware ambassadeurs
DEN HAAG Na de vreugdevolle dag
waarop hij zijn wereldtitel veilig
stelde, moest Roel Boomstra gisteren gewoon weer aantreden. De elfde matchpartij eindigde in remise.

De spanning mag er dan af zijn, hij
en tegenstander Jan Groenendijk
staan blijkbaar nog vol in de vechtmodus. Want toen ze na alle vermoeienissen van een huldiging en
optredens bij De Wereld Draait Door
en andere media in een rustig Zuiderstrand Theater de match hervatten, begreep het publiek al snel dat
er een mooie toegift wachtte.
Groenendijk probeert de eer te
redden door nog minimaal een par-

tij te winnen. Hij liet zich daartoe opsluiten in een hekstelling. Beide spelers hadden van de opening grondig
studie gemaakt, maar eerder in de
match kwam het in hun tactische
kraam nog niet te pas om gebruik te
maken van dit speltype.
Groenendijk compenseerde de
opsluiting van zijn rechter vleugel
door in het centrum voor de meest
agressieve opstelling te kiezen.
Boomstra werd gedwongen een decorwisseling toe te staan, waarmee
Groenendijk zich uit de hekstelling
bevrijdde.
Optisch leek de Wageninger, die ’s
ochtends tijdens het ontbijt zijn trainer Rick Keurentjes en schrijver de-

zes al verblufte met enkele kaarttrucs, een gevaarlijke aanval tegen
de verzwakte rechter vleugel van de
kersverse wereldkampioen te ontketenen. Boomstra bleek zijn verdediging echter keurig op orde te hebben.
Bij de analyse na afloop liet hij

niets blijken van enige opluchting.
Zijns inziens was de stelling door
beiden correct afgespeeld en werd
het evenwicht nergens verbroken.
Groenendijk moest de visie van zijn
opponent beamen. En wie zou de
sterkste dammer ter wereld dan nog
moeten tegenspreken?
Vandaag hopen de damliefhebbers in het laatste duel op nog zo’n
hartverwarmend duel. Boomstra en
Groenendijk hebben zich ruim twee
weken lang ontpopt tot ware ambassadeurs van de damsport, die zij dag
in dag uit in volle schoonheid etaleren.

AUKE SCHOLMA

