Roel Boomstra en
Natalia Sadowska
winnen WorldCup Riga
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De Worldcup dammen in de Letse hoofdstad Riga is
overtuigend gewonnen door wereldkampioen Roel
Boomstra en de Poolse oud-wereldkamioene Natalia
Sadowska, die in de clubcompetitie uitkomt voor
ereklasser Hoogeveen. Grootmeester Wouter Sipma uit
Groningen besloot het beste seizoen uit zijn loopbaan met
een fraaie vierde plaats bij de mannen.
Boomstra vergaarde zijn drie wereldtitels alle in matches en zijn
belangrijkste sportieve doel is om ook een WK toernooi te winnen. En dus
doet de Groninger graag mee aan het Worldcup circus, dat over een week
neerstrijkt in Heerhugowaard en in de herfstvakantie ook Beilen aandoet.
Bij het ontbreken van met name de Russische toppers is het toernooi
behoorlijk gedevalueerd, maar gelukkig waren naast het complete TeamNL
in Riga ook stevige delegaties uit gastland Letland én de Oekraïne present.

Generatiegenoot
Boomstra was vooral blij met de deelname én het spel van zijn als tweede
geëindigde generatiegenoot Artem Ivanov, met wie hij goed kan
opschieten. ,,Heel knap in zijn situatie. Artem verblijft momenteel met zijn
vrouw en dochtertje bij zijn ouders in de provincie, omdat zijn huis in de
buurt van een militaire basis in Lviv niet veilig is. Mooi dat Oekraïners weer
actief mogen dammen, maar het zal nog wel even duren voor ook de
Russen weer kunnen aanhaken.”
De wereldkampioen is niettemin content met zijn eigen spel. ,,Je kunt alleen
de mensen verslaan die meedoen en dat ging me heel aardig af. Het begin
liep wat stroef, maar ik kwam er steeds beter in, met mijn winst op Kees
Thijssen als hoogtepunt. Die partij tegen de vijfvoudig nationaal
kampioenuit Amsterdam was voor de fijnproevers inderdaad om van te
smullen. Boomstra draaide subtiel manoevrerend de duimschroeven
langzaam aan en bekroonde zijn kunstwerk met een fraai eindspel.

Topjaar voor Wouter Sipma
Enigszins in de schaduw van zijn Groninger compaan Boomstra, die hij als
secondant bijstond in al diens WK-matches, beleeft Wouter Sipma een
topjaar met de vierde plaats in het NK 2021, de zesde stek in het WK en

onlangs goud met Nederland in het WK voor teams. Ook in Riga deed de
voorzitter van Hijken DTC lange tijd mee om de titel en eindigde tenslotte
met nipt naast het podium. ,,Het is denk ik mijn beste resultaat in een
Worldcup ooit. Ook omdat ik in de slotfase behoorlijk ziek werd en weinig
energie overhad voor de eindsprint. In Heerhugowaard over ruim een week
hoop ik weer fit te zijn en mee te strijden om de prijzen.”
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Eindstand Worldcup Riga
Mannen: 1. Boomstra 9-13, 2. Ivanov (Oek) 9-13, 3 t/m 8: van IJzendoorn,
Sipma, Groenendijk , Slump , Harmsma, Anikeev (Oek), Thijssen, Valneris
(Let), Heusdens, Bobkov (Oek) en Paluch (Pol) 9-12
Vrouwen: 1. Sadowska (Pol) 9-14, 2. Makarenkova (Oek) 9-14, 3 t/m 6:
Motrichko (Oek), Baltazhy (Oek) en Tkachenko (Oek) 9-12, 6 t/m 10:
Vasariete (Let), Nerada (Let), Gerasimova (Let) 6-8, Nano (Est) en
Kolbase (Let) 9-10.
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