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Roel Boomstra
wereldklasse
van were
eldklasse
pioen van het lijf te houden. Zo
kwam het tot een bloedstollende
tiebreak, waarin de spelers drie minuten plus twee seconden per gespeelde zet kregen voor alle resterende partijen.
Door Bert Dollekamp
Tegen alle verwachtingen nam
Wageningen Nog niet zo lang geleden vreesde de vaderlandse dam- Boomstra het initiatief, om het niet
barrages
arrages met meer uit handen te geven. In het
top met grote vreze barrag
eerste vluggertje ontversneld speeltempo. Als
snapte Georgiev als een
het op vingervlugheid
ware Houdini uit de veraankwam waren ze imwurging. Met nog slechts
mers kansloos tegen de
een halve minuut per
Russische en Afrikaanse
speler liet Boomstra echgrootmeesters. Met zijn
ter niet meer los. Hij
flitsende zege in de World
vuurde de ene na de ander
Cup verwees 20-jarige
krachtzet af, drukte zijn
Roel Boomstra afgelopen
grote tegenstander naar
weekend ook het laatste
de rand en besliste het
zekerheidje van zijn contweede duel met een
currentie naar de prullenluchtige combinatie. Een
bak.
klaterend applaus van
Nadat de jonge Emme- ¬ Boomstra
zo’n 150 tot dan toe muisnaar zaterdag de erkende
eschouwers begeleidde de
toeschouwers
Scchwarz- stille toe
sneldammer Alexander Schwarzman in de tiebreak van het bord handdruk, waarmee de sportieve
poetste, moest in de finale ook de Georgiev zich gewonnen gaf.
Voor Boomstra is het de eerste
wereldkampioen zelf eraan geloven. In de reguliere partij wist World Cup-zege in zijn nog prille
Alexander Georgiev een ongemak- carrière. "Ik ben heel blij met dit rekelijke stelling bekwaam te fatsoe- sultaat. In de topsport gaat het erneren en ook bij het rapid werd het om dat je op het juiste moment
evenwicht niet verbroken. Bij de presteert. En dat heb ik zo kort na
blitzpartij ging Georgiev aan de lei- het WK-brons nu opnieuw gedaan.
ding en moest Boomstra secuur Deze zege me veel voldoening en
verdedigen om zich de wereldkam- vertrouwen voor de toekomst."

Dammer uit Emmen
wint zijn eerste World
Cup in tiebreak
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