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Lekker dammen in
aanloop naar WK-match
BERT DOLLEKAMP

HIJKEN Met zijn derde WK-match in

aantocht vermaakt Roel Boomstra
zich prima in de Hijker Damweek,
waarin hij halverwege alleen aan
de leiding gaat.
Samen met de Let Guntis Valneris,
de andere oud-wereldkampioen deze week in Hijken, is Roel Boomstra
favoriet voor de eindzege. Tot nu toe
heeft Boomstra de wind er met vier
zeges op rij aardig onder, maar de 27jarige Groninger geniet vooral van
de ontspannen sfeer in de thuishaven van de landskampioen, waar het
spel deze week belangrijker is dan de
punten. „Het zijn leuke partijtjes
met tegenstanders, die echt willen
dammen.”
Vooral subtopper Peter van der
Stap (66) en jeugdtalent Emre Hageman (16) trokken onvervaard ten
aanval, maar legden het uiteindelijk
op inventiviteit en techniek af tegen
de omtrekkende bewegingen van de
tweevoudig wereldkampioen.
Zou het toeval zijn dat Boomstra
deze week regelmatig de omsingeling hanteert? Inmiddels is het namelijk vrijwel zeker dat hij in januari
2022 in Eindhoven de derde WKmatch in zijn carrière speelt tegen titelverdediger Alexander Schwarzman, die zelf maar al te graag de randen van het bord opzoekt. „We hebben beiden inmiddels getekend
voor het spelen van de match. Ik
neem aan dat er binnenkort wel een
officiële bevestiging en informatie
over de verdere opzet zal komen.”
Over zijn tactiek tegen Schwarzman laat Boomstra uiteraard nog
niets los. Bovendien wil hij nu vooral genieten van het toernooi in Hijken, waarin hem vanochtend het titanenduel met Guntis Valneris
wacht. Na drie overtuigende zeges,
waarbij vooral supertalent Matheo
Boxum hem geweldig tegenspel
bood, werd de Let gisteren verrassend de voet dwars gezet door outsider Rik Smit.
De Hijker penningmeester is bezig is met een geweldig toernooi,
waarin hij aanvankelijk helemaal
niet mee zou doen „Ik help bij de organisatie maar er was maandag een
oneven aantal deelnemers en toen
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heb ik besloten om toch te spelen.”
En hoe. Na prima zeges op Henk
Pruim en Willem Bor schoof Smit
vanuit zijn lijfopening in fraaie stijl
Hoogeveen Open-winnaar Andrew
Tjon A Ong aan de kant. Toen was
wereldtopper Valneris aan de beurt.
„Die ziet natuurlijk veel meer dan ik,
zodat ik het overzichtelijk heb gehouden en rustig op het centrum
heb gespeeld.” Die Drentse nuchterheid betaalde zich uit, want het hunebed dat Smit in zijn centrum pos-
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teerde bleek tot in het eindspel onaantastbaar voor de oud-wereldkampioen. Valneris probeerde het
nog met een dubbeloffer, maar
kreeg zijn schijven met rente terug,
waarna Smit zijn dik verdiende remise én de rondeprijs in ontvangst
mocht nemen.
UITSLAGEN
Vierde ronde: Emre Hageman - Roel Boomstra
0-2, Guntis Valneris - Rik Smit 1-1, Cock van Wijk Jos Stokkel 1-1, Simon Harmsma - Wouter Sosef
2-0, Leo van der Laan - Rienk van Marle 1-1,
Ronald Kreeft - Peter van der Stap 1-1, Lisa
Scholtens - René Wijpkema 0-2, Leo Peters - Henk
Kalk 0-2, Sytze Spijker - Matheo Boxum 0-2,
Louise Gabbert - Marie Gabbert 2-0, Andrew Tjon A
Ong - Berend Plijter 2-0, Floris Tol - John Folkerts
2-0
Stand aan kop: 1. Roel Boomstra 4-8, 2 t/m 4: Rik
Smit, Harmsma en Valneris 4-7, 5 t/m 12.
Hageman, Kalk, Stokkel, M. Boxum, Van Wijk, Tol,
Wijpkema en L. van der Laan 4-6, 13 t/m 24: Kreeft
Van der Stap, Mollink, Van Marle, Bor, Tjon A Ong,
Sosef, L. Gabbert, Koops, Dekens, Schouten en
Peters 4-5.

