28 september 2017 , pag. 38

Kronkelpad naar de
mondiale damtitel
Zondag start in
Tallinn het WK
dammen met drie
noordelijke troeven. Het kronkelpad naar de finale
is voor titelverdediger Roel Boomstra, grootmeester
Wouter Sipma en
rijzende ster Wouter Wolff bezaaid
met voetangels en
klemmen.
BERT DOLLEKAMP

E

en bonte verzameling van
84 dammers, in niveau varierend van wereldtoppers tot
veredelde
huisdammers,
strijdt in twee slopende bedrijven
om de wereldtitel. In de eerste week
wordt het kaf van het koren gescheiden in drie groepen van 24 spelers,
waarvan na negen ronden Zwitsers
alleen de vier besten doorgaan. In de
slotweek spelen de twaalf finalisten
een rondtoernooi om de wereldtitel.
Dat wordt dus dringen geblazen,
ook voor titelverdediger Roel Boomstra (24) uit Groningen, die in december 2016 zijn finest hour beleefde in de met 16-8 gewonnen WKmatch tegen Jan Groenendijk.
Natuurlijk zat er een gedachte
achter de in 2015 door de Federation
Mondiale de Jeu de Dames (FMJD) bedachte formule. Men wil via het
mondiale podium de breedtesport
in alle aangesloten landen stimuleren. Los van nationale en continentale titeltoernooien zijn ook via de
World Cup-cyclus tickets te verdienen en mag elk land dat contributie
betaalt hoe dan ook een deelnemer
afvaardigen.
Die laatste vlieger blijkt echter in
de praktijk niet op te gaan. Veel kleine damlanden passen ervoor hun
nationale damheld als kop van jut te
laten gebruiken. Met als gevolg dat
de organisatie de afgelopen weken
tientallen deelnemers aan de vrij

De noordelijke troeven op het WK in Tallinn: Wouter Wolff, Roel Boomstra en
Wouter Sipma (vlnr). FOTO JASPAR MOULIJN
toegankelijke World Cup-toernooien een WK-plaats aanbood. Ook junior Nick Waterink (18) uit Hoogeveen mocht meedoen, maar bedankte voor de eer: ,,Ik heb me niet voorbereid, maak geen reële kans en het
kost me al gauw 1000 euro.” Zelfs de
nummer 1155 op de wereldranglijst,
Jan Terpstra uit Leeuwarden, die alle
toernooien afstruint, kreeg een
mailtje en vatte per kerende post de
essentie van een WK treffend samen: ,,Ik heb er niets te zoeken.’’
Titelverdediger Roel Boomstra
(24) heeft uiteraard alles te zoeken in
Tallinn na een jaar, waarin hij genoot van zijn nieuws status als wereldkampioen. ,,Ik heb veel positieve
reacties en publiciteit gehad. Het is
ook leuk om zelf actief te zijn in simultaans, voor de universiteit en op
Facebook.”
Daarnaast is Boomstra na het afronden van zijn bachelor begonnen
met de master natuurkunde en
heeft daarom het dammen tijdelijk
op een lager pitje gezet. Het NK sloeg
hij over en in een viertal open toernooien reikte hij niet tot het podium. Veel zorgen over zijn vorm lijkt
de wereldkampioen zich echter niet
te maken. Een goed teken is zijn recente zege in het EK Rapid, met als
hoogtepunt de winst op WK-concurrent Alexeï Tsjizjov, die finaal van
het bord werd gezet. Bondscoach
Rob Clerc, die de nationale ploeg samen met talentcoach Rik Keurentjes
heeft klaargestoomd, heeft er wel
vertrouwen in. ,,Roel kan als weinig
anderen pieken op het juiste moment, al geldt ook voor hem dat het

een loodzwaar toernooi wordt. We
hameren er op dat onze spelers zich
concentreren op hun eigen spel, bijvoorbeeld door elke dag uitgerust
achter het bord te verschijnen.”
De nationale afvaardiging telt ervaren grootmeesters als Alexander
Baljakin, Kees Thijssen, Hein Meijer
en Ron Heusdens. De bond zet haar
publicitaire kaarten echter op de
jeugd, met als blikvangers de Fabulous Four, gevormd door Roel Boomstra, Jan Groenendijk, Martijn van
IJzendoorn en Wouter Sipma, die geacht worden het imago van de damsport op te poetsen.
De erelijst van de net als Boomstra
in Groningen natuurkunde studerende Sipma is relatief bescheiden,
maar hij heeft het inmiddels wel geschopt tot grootmeester en wordt algemeen beschouwd als een van creatiefste spelers van deze tijd. Bij de
WK-match was Sipma nog de gewaardeerde secondant van Boomstra, nu gaat hij voor eigen succes.
,,Het wordt voor iedereen spannend,
maar normaal gesproken heb ik een
redelijke kans om de finale te halen
en daarin is alles mogelijk.”
Nieuw potentiële ster aan het firmament is de 18-jarige Wouter Wolff
uit Groningen, die bij de junioren tot
de wereldtop behoort. Als debutant
kan hij vrijuit spelen. ,,Ik ben in elk
geval van plan niet te verliezen en
zal er alles aan doen om ver te komen. De kunst zal zijn mijn kansen
te benutten door scherp te blijven
rekenen.” Maar dat moet voor de
nieuwbakken student wiskunde aan
de RUG toch geen probleem zijn?

