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Wouter Sipma triomfeert in NK Rapid
BERT DOLLEKAMP

BEILEN Amper vijf kilometer van zijn ouderlijk huis in Hijken pakte dammer
Wouter Sipma in de Drenthehal te Beilen zijn eerste hoofdprijs bij de
senioren: de nationale titel Rapid.
Nadat hij bij de jeugd al diverse prijzen in de wacht sleepte, heeft de inmiddels 26-jarige Sipma er bij de
senioren ruim zeven jaar over gedaan om het bovenste treetje van het podium te bestijgen.
Welbeschouwd toch een knappe prestatie, met de voortdurende concurrentie van wereldtoppers als Jan
Groenendijk, Martijn van IJzendoorn, Alexander Baljakin en niet te vergeten zijn compaan en tweevoudig
wereldkampioen Roel Boomstra.
In Beilen moest Sipma na zijn fraaie derde plek van vorige week in het WK Rapid veelvoudig nationaal
kampioen en erkend rapid-specialist Alexander Baljakin zien voor te blijven. De twee grootmeesters
toonden zich tussen vijftig figuranten van divers niveau een klasse apart.
Terwijl Baljakin al in de tweede van de negen ronden ‘Zwitsers’ een duur punt inleverde bij subtopper
Marcel Knipper, spoot Sipma met vijf zeges op rij uit de startblokken. Zelf was hij vooral verguld met de
slotstand tegen de gevaarlijke Leopold Sekongo. Via een briljant dubbeloffer nagelde hij met één enkel
houtje twee vijandelijke schijven plus een dam muurvast in de linker benedenhoek. Het motief is bekend
uit de problematiek, maar in de wedstrijdpraktijk zelden vertoond.
Het topduel met Baljakin eindigde in een gelijkwaardige remise en na een spannende eindfase had Sipma
op de meet precies één weerstandspunt meer dan de gelouterde grootmeester uit Huissen.
Hijken preses Wim Koopman mocht als organisator van zijn eigen Damweek Sipma, met diens trotse
ouders op de eerste rij, hoogstpersoonlijk de beker uitreiken. Dat had hij niet durven dromen, toen hij zijn
voormalige buurjongen in het begin van deze eeuw uitnodigde voor een potje dammen, dat voor de
nieuwsgierige jongeling het begin bleek van een fascinerende ontdekkingsreis op de honderd velden.

Foto Geb Kos
Eindstand aan kop: 1. Sipma 9-15 (96), 2. Baljakin 9-15 (95), 3. Provoost 9-13 (91), 4. Van Dijk 9-13 (90), 5 t/m 8:
Kooistra, Sekongo, Stokkel en J.Knipper 9-12, 9 t/m 14: Van der Stap, De Vries, Smit, Kalk, Van der Vlis en Knevel 911. 15 t/m 23: M.Knipper, Bosker, Tjon A Ong, Pronk, Zondervan, Van Meggelen, Heslinga, Dollekamp en Westhof
9-10.

