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Scholma en Sipma tonen zich klasse apart
BERT DOLLEKAMP
UTRECHT Zonder een centje pijn
overleefden Auke Scholma en Wouter Sipma de zwaar gedevalueerde
halve finales van het NK dammen.

Ook Frits Luteyn, Anton van Berkel
en Maarten Linssen gaan door. Groninger Nick Hoving betwist in de
herkansing het laatste ticket voor de
finale in Emmeloord.
In het verleden waren de halve finales van het NK dammen ware
veldslagen, waarin gearriveerde
grootmeesters, ervaren subtoppers
en jonge talenten zich een weg probeerden te banen naar het walhalla
van de vaderlandse damsport: het
Nederlands kampioenschap. De laatste jaren is echter zowel in de kwaliteit als het aantal deelnemers behoorlijk de klad gekomen, waarbij
enkele geforceerde aanpassingen in
de toernooiformule een averechts
effect hebben. Vooral van de laatste

Wouter Sipma
variant zal de wedstrijdcommissie
snel terugkomen. Omdat dit jaar alleen de winnaars van een vijftal poules naar de finale gaan, achtte een

grote groep mindere goden zich bij
voorbaat kansloos, zodat uiteindelijk slechts 40 dammers een gokje
durfden wagen.
Van de noordelijke deelnemers
toonden Auke Scholma en Wouter
Sipma zich een klasse apart. De twee
Hijken DTC-ers wonnen in soepele
stijl vier van hun eerste vijf partijen
en konden in de slotfase rustig uitvieren naar de finish. Dat sprak zeker
voor Scholma niet vanzelf, want de
wedstrijdcommissie had de grootmeester uit Baflo om onduidelijke
redenen de verreweg zwaarste groep
toebedeeld, waarin ook de noordelijke talenten Nick Waterink uit Hoogeveen en Wouter Wolff uit Groningen. Wolff verloor alleen van Scholma en eindigde keurig in de middenmoot. Waterink moest na een
pikstart tegen halve finale tijger
Wouter Ludwig en de gevaarlijke
Fries Jan van Dijk door Scholma himself tot de orde worden geroepen,
waarna veteraan Anton Schotanus

de Drent de doorgang naar de barrage versperde.
Die sluiproute is voor Nick Hoving
nog wel begaanbaar. De 21-jarige
kampioen van Groningen kreeg in
een vroeg stadium een nul aan zijn
broek van de ervaren Tjon A Ong,
maar vocht zich op karakter terug
naar een fraaie tweede plaats achter
Sipma. Als hij die instelling meeneemt naar de barrage, is Hoving
over twee weken zeker niet kansloos
in de rapidbarrage met Ben Provoost, Wouter Ludwig, Wim Kalis en
Leopold Sekongo.
UITSLAGEN
Halve Finale NK
Eindstanden: Groep A: 1.Sipma 7-11,
2.Hoving 7-10, 7.Werkman 7-5.
Groep B: 1.Scholma 7-11, 2. Ludwig 7-9,
3.Waterink 7-8, 4.Wolff 7-7, Schotanus 7-5.
Groep C: 1.Linssen 7-9, 2.Provoost 7-8.
Groep D: 1.Van Berkel 7-9, 2.Kalis 7-8.
Groep E: 1.Luteyn 7-10, 2.Sekongo 7-9.
Al geplaats voor de finale: Alexander Baljakin, Roel Boomstra,Pim Meurs, Ron Heusdens en Hein Meijer.

