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Boomstra
heeft zijn
wereldtitel
weer terug
In de studio van
RTV Drenthe gebeurde gisteren
waar Roel Boomstra
zo op hoopte: hij
heroverde zijn wereldtitel dammen.
Op de allerlaatste
dag van de match
versloeg hij in Assen de Russische titelverdediger
Alexander Schwarzman.
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o’n honderd man komt af
op de spannende strijd tussen regerend damkampioen
Alexander Schwarzman en
Roel Boomstra. Het is de apotheose
van twee weken. De analysezaal
wordt voller en voller. Zoveel stoelen zijn er helemaal niet, dus een
deel van het publiek moet maar
staan. Moeder Annemieke heeft uiteraard wel een zitplek gekregen. Op
haar schoot liggen twee breinaalden
en een zelfgebreide sjaal. Ze maakt
de sjaal tijdens het toernooi voor
haar zoon.
Voor de in Groningen woonachti-

‘Ik zit altijd
helemaal
in mijn eigen
wereldje’
ge oud-Emmenaar moet het allemaal gebeuren in de barrage, omdat
de voorgaande twaalf partijen geen
definitieve winnaar opleverden.
Hoewel Boomstra één zege wist te
boeken, was dit niet genoeg. De reglementen schrijven namelijk voor
dat er drie zeges nodig zijn om wereldkampioen te worden.
En dus komt het aan op de laatste
dag. Boomstra vertelt dat hij heerlijk
geslapen heeft. Opvallend, want gedurende het hele toernooi slaapt hij
slecht. Om 10.00 uur beginnen beide
mannen aan de beslissende dag. De
twee zitten boven in het gebouw, in
de studio van RTV Drenthe. In opperste concentratie spelen ze daar
hun potjes. Een paar verdiepingen
lager bevindt zich de analysezaal.
Daar analyseren Harm Wiersma (zes
wereldtitels) en Auke Scholma live
de wedstrijd. De twee zijn goed op elkaar ingespeeld en informeren én
vermaken het publiek.
Na de eerste winstpartij van
Boomstra klinkt er een luid applaus
vanuit de analysezaal. Boomstra
krijgt er niks van mee. ,,Ik zit altijd
helemaal in mijn eigen wereldje,
daarbij voel ik me het meest op mijn
gemak’’, vertelt hij later.
Toch is Boomstra blij met de
komst van al zijn supporters: ,,Ik
vind het heel fijn dat jullie hier allemaal zijn, op deze prachtige locatie.
Ik heb optimaal gebruik gemaakt
van mijn thuisvoordeel. Ik voelde
me vandaag meteen op mijn ge-

Alexander Schwarzman (l) en Roel Boomstra tijdens de beslissende wedstrijd.
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Alexander Schwarzman (links) feliciteert Roel Boomstra met zijn overwinning.

mak.’’ Dat blijkt ook wel, want
Boomstra speelt sterk. Zoals hij altijd doet, zet hij ook nu weer veel
druk op zijn Russische tegenstander.
Na zijn eerste winstpartij van de
dag staat het 2-0 in het voordeel van
Boomstra. Hij heeft nog één overwinning nodig om zich weer wereldkampioen te mogen noemen. Deze
overwinning grijpt hij in de tweede
partij van de snelste vorm van dam-

men, het superblitz.
Juichend komt Boomstra de studio uitgerend. Tegelijkertijd rennen
zijn moeder en coaches Wouter Sipma en Rob Clerc de trap op om hem
te feliciteren. Na vele knuffels en gelukswensen komt de kersverse wereldkampioen de trap af. Het publiek
wacht hem op met een groot applaus.
Boomstra vertelt dat hij het meest

Roel Boomstra knuffelt zijn moeder na
zijn tweede wereldtitel. FOTO DVHN

Alexander Schwarzman zit bijna met zijn neus op het bord. Roel Boomstra wacht
af. FOTO ANP

blij was met de eerste overwinning
van de dag. ,,Toen wist ik al wel dat
het goed zat. In het slechtste geval
was het dan nog 2-2 geworden, maar
dan had ik hem alsnog gepakt’’,
grapt hij. ,,Ik heb de hele tijd mijn eigen spel gespeeld, Schwarzman paste zich aan mij aan. Dat voelt goed.’’
Plots krijgt hij een telefoon in zijn
hand gedrukt door Clerc. ‘De koning
wil je feliciteren’, klinkt het. Na een
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meester Marco Out krijgen Boomstra en Schwarzman een beker uitgereikt. De huldiging loopt enige vertraging op omdat de vrouw van
Schwarzman het pak van haar man
nog uit hotel De Jonge moet halen.
In tegenstelling tot Boomstra, die altijd in driedelig pak speelt, gaat de
Rus eenvoudiger gekleed. Wanneer
het pak arriveert, worden beide
mannen gehuldigd.

Met een medaille, een beker, het
Russische volkslied en het Wilhelmus wordt de dag afgesloten. Bijna
dan, want de moeder van Boomstra
komt ook nog naar voren om haar
eigen prijs aan haar zoon te overhandigen: de zelfgebreide sjaal die
de hele middag al op haar schoot lag.
,,Ik hoop dat het groot in de krant
komt’’, grapt de kampioen met de
sjaal om zijn hals.

Volop belangstelling bij de WK-match tussen Roel Boomstra en Alexander
Schwarzman in Assen. FOTO DVHN

Annemieke breit een warme sjaal voor
haar zoon Roel. FOTO ANP

kort gesprek geeft Boomstra de telefoon weer terug. ,,Dat was de adjudant van de koning. Om me te feliciteren. Hartstikke leuk. Maar hij had
het over een gelijkwaardige wedstrijd. Dan heeft hij volgens mij niet
goed gekeken’’, zegt de wereldkampioen lachend.
Vrij snel na het telefoontje wordt
Boomstra opgehaald voor de huldiging. Uit handen van Asser burge-

