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Boomstra kijkt uit
naar WK-gevecht
ERNST SLAGTER

AMSTERDAM Dammer Roel Boomstra kijkt reikhalzend uit naar de
nakende WK-match tegen Alexander Schwarzman. De twee tegenpolen gaven op de persconferentie in
Amsterdam niet veel prijs over hun
plannen.
Als Boomstra (26) het uithangbord is
van een nieuwe generatie topdammers, gaat die in elk geval goed gekleed. Want waar de Russische viervoudig wereldkampioen Alexander
Schwarzman (51) in een rafelige spijkerbroek op het toneel verscheen,
meldde Boomstra zich in een strak
pak. Het decor was de Eggertzaal in
de Nieuwe Kerk, uiteraard met uitzicht op De Dam.
De match van twaalf partijen, die
op 28 december in Leeuwarden van
start gaat, moet uitdager Boomstra
zijn tweede wereldtitel opleveren.
Hoewel Boomstra in 2016 zijn WKmatch tegen Jan Groenendijk won,
had de Groninger nooit gerekend op
een eerste titelgevecht met een
landgenoot. ,,De Russen hebben de
damsport de afgelopen decennia gedomineerd. Daarom had ik deze
strijd al eerder verwacht. Ik denk ook

Roel Boomstra
dat er een hoop mensen naar uitkijken.”
Regerend
wereldkampioen
Schwarzman was gisteren niet altijd
even spraakzaam. Hoe hij zich voorbereidt? ,,Dat is een geheim.” Wie
zijn secondant wordt? ,,We zullen
zien.” De ervaren Rus stak ondertussen wel de loftrompet over Boomstra. ,,Roel is de moeilijkste oppo-

nent die ik had kunnen treffen.
Vooral omdat we een match spelen.
In toernooien is hij misschien wel te
correct, omdat hij weinig risico’s
neemt. Maar in een match komt dat
juist uitstekend van pas.”
Boomstra, die sinds de zomer volop in voorbereiding is op de match,
heeft veel respect voor de rijke carrière van Schwarzman. ,,Hij heeft altijd een plan voor ogen, tegen wie hij
ook speelt. Ik verwacht een heel
mooie strijd.”
Toen Boomstra nog een puber
was, kwam Schwarzman op zijn verzoek bij hem thuis om training te geven. ,,Maar toen moest ik zelf zeggen
waar ik het over wilde hebben, terwijl ik van andere topdammers als
Alexander Baljakin een goed voorbereide training kreeg. Er was geen
klik, dus is het maar bij een paar keer
gebleven.”
Schwarzman zelf was zich met terugwerkende kracht van geen
kwaad bewust. Grijnzend: ,,Ik ben
een paar keer bij Roel thuis geweest
om hem te helpen. Maar bij vrijwel
alles wat ik uitlegde, zei Roel: dat
weet ik al. Onze samenwerking heeft
dus niet al te lang geduurd. En ik
moet zeggen dat hij goed terecht is
gekomen. Ook zonder mij.”

