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Boomstra laat op gang bij online NK dammen
BERT DOLLEKAMP
GRONINGEN Spektakel troef op de
eerste dag van het NK Rapid, waarin
Martijn van IJzendoorn de leiding nam
voor Martin Dolfing, Wouter Sipma en
Jitse Slump, die favoriet Roel Boomstra op een verrassende nederlaag
trakteerde.
,,Drama voor Roel. Martin mist een
winnende doorbraak. Wouter heeft de
gewenste scalp. Prachtige sport!” In een
van de enthousiaste commentaren op het
internet vatte Emmenaar Jacob Okken de
eerste dag van het NK Rapid voor zijn
teamgenoten bij Hijken DTC uitstekend
samen.
Na drie ronden in het op YouTube door
vele liefhebbers gevolgde NK leidt
Martijn van IJzendoorn, die Ron
Heusdens en Jos Stokkel versloeg op
vingervlugheid en tegen Martin Dolfing
met remise goed wegkwam, nadat deze
een verrassende door-braak naar een
winnende dam miste.

„Ik had die combinatie een zet eerder wel
gezien, maar was hem even vergeten”,
aldus Dolfing, die niettemin terug kan
zien op een prima start. De stadGroninger maakte vooral indruk met een
prachtige zege op stilist Ron Heusdens,
die bezweek onder een spervuur van in
hoog tempo afgevuurde krachtzetten,
waarna Dolfing en zijn voormalig pupil
Wouter Sipma na een correcte
onderlinge remise gezamenlijk op het
vinkentouw plaatsnamen.
Daarmee heeft Sipma de prolongatie van
zijn titel nog volledig in eigen hand. Dat
dankt hij vooral aan een fraaie halfklassieke zege op routinier Jos Stokkel en
een nipte ontsnapping in een spectaculaire flankpartij met zijn goede vriend
Roel Boomstra.
Die remise in de openingsronde was voor
Boomstra het sein om er tegen de jeugdige Jitse Slump een schepje bovenop te
gooien. ,,Met mijn partijopzet was opnieuw niets mis en ik kwam huizenhoog
gewonnen te staan. Toen ging het echter
helemaal mis. Eerst liet ik de winst lopen

en na een slimme counter kwam ik in het
nadeel en gaf tot overmaat van ramp op
in een remisestand.”
Pas tegen vijfvoudig nationaal kampioen
Kees Thijssen vond Boomstra de juiste
cadans terug. In hoog tempo werd zijn
opponent onder druk gezet en dit keer
liet de kandidaat-wereldkampioen zijn
prooi niet meer los.
,,Het nut van dit NK heeft zich voor mij nu
al bewezen”, liet Boomstra na afloop
weten. ,,De scherpte en juiste vorm is er
duidelijk nog niet, maar daar ga ik nu aan
werken.”
UITSLAGEN
Eerste ronde: Kees Thijssen - Jan Groenendijk 0-2,
Alexander Baljakin - Jittse Slump 1-1, Roel Boomstra
- Wouter Sipma 1-1, Martijn van IJzendoorn - Jos
Stokkel 2-0, Martin Dolfing - Ron Heusdens 2-0.
Tweede ronde: Groenendijk - Heusdens 0-2, Van
IJzendoorn - Dolfing 1-1, Sipma - Stokkel 2-0, Slump
- Boomstra 2-0, Thijssen - Baljakin 1-1. Derde ronde:
Baljakin - Groenendijk 1-1, Boomstra - Thijssen 2-0,
Stokkel - Slump 1-1, Dolfing - Sipma 1-1, Heusdens Van IJzendoorn 0-2
Stand: 1. Van IJzendoorn 3-5, 2., Dolfing, Sipma en
Slump 3-4, 6. Baljakin, Boomstra en Groenendijk 33, 8.Heusdens 3-2, 9. Stokkel en Thijssen 3-1.

