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Baljakin tegen de rest
Zesvoudig kampioen Alexander Baljakin is favoriet bij het
NK dammen. Maar ook Wouter Sipma is erop gebrand om
de titel van zijn studiemaat Boomstra over te nemen.

Auke Scholma (links) in zijn partij tegen Wouter Sipma, met als resultaat een minremise.
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ij afwezigheid van titelhouder Roel Boomstra, die het
eindspel van zijn bachelor
natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen bijna in
winst heeft omgezet, is Alexander
Baljakin de te kloppen man bij het
NK dammen, dat onderdak heeft gevonden in de stijlvolle ambiance van
het stadhuis van Enschede. De vandaag 55 geworden grootmeester uit
Huissen heeft al zes titels bij elkaar
geschoven en waant zich in het bescheiden deelnemersveld als de bekende vos in de kippenren.
Maar in de openingsronde bleek
al dat de ene kip de andere niet is.
Voormalig Hoogezandster en oudkampioen Jos Stokkel haalde op zijn
minst het niveau van een gezonde
scharrelkip en schoof geruisloos
naar remise.
Baljakin zal de kost derhalve ook
echt moeten verdienen en zijn remise zal de noordelijke afvaardiging
moed geven. Vooral Wouter Sipma
is erop gebrand om in zijn vierde NK
minimaal het podium te halen en als
het even kan de titel van zijn studiemaat Boomstra over te nemen. De
22- jarige Drent heeft met het bachelordiploma al op zak het afgelopen

jaar de pannen van het dak gespeeld,
met een achtste plek in het WK en
een wagonlading ratingpunten als
tastbaar resultaat.
Die ambitie maakte Sipma tegen
de gelouterde Auke Scholma volledig waar. De 59- jarige grootmeester
uit Baflo vestigde met zijn dertigste
(!) deelname aan de finale een record, dat vermoedelijk nooit meer
gebroken zal worden. Behalve dan
door Scholma zelf, die nog lang niet
van plan is de pijp aan Maarten te geven en er ook gisteren weer invloog
als een jonge hond.
Het was echter Sipma die na een
sterke opening het middenbord
voor zich opeiste en met een schijf
voorsprong een lastig maar in theorie winnend eindspel indook. Op
het beslissende moment nam hij
echter ten onrechte een hem door
gediplomeerd kok Scholma aangeboden verlokkelijk ruiltje, waarmee
deze de schade tot een minremise
wist te beperken. ,,Ik heb mijn tijd
aan de verkeerde zet besteed”, verzuchtte Sipma na afloop. ,,Maar ik
ben wel tevreden over mijn spel en
dit plusje tegen Auke kan uiteindelijk het verschil maken.’’
In de luwte van dit titanengevecht
ging stad-Groninger Michiel Kroesbergen (35) in zijn vijfde NK van start
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met een benauwde remise tegen
Wouter Ludwig. De speler én voorzitter van hoofdklasser Het Noorden
is een rasechte amateur en hoopt in
Enschede vooral lekker te dammen.
Dat ging tegen Ludwig bijna mis,
toen hij een combinatieve wending
overzag, die hij volgens Roel Boomstra nota bene in 2012 wel tijdig onderkende. Het illustreert weer eens
hoe ingewikkeld het damspel is. Zoals ook Ludwig kreeg ingepeperd,
want met een schijf achterstand
schoof Kroesbergen alsnog naar remise.
Debutant Niek Kuijvenhoven en
Ben Provoost kwamen als enige tot
winst, door zich in een combinatief
doolhof superieur te tonen aan respectievelijk Maarten Linssen en
Frits Luteyn. Vooral de laatste maakte het wel heel bont. Gelijk een roekeloze bejaarde op een E-bike
scheurde de nestor van het gezelschap door een overvol centrum, offerde pardoes een schijf en verongelukte op vreselijke wijze.
Gelukkig is dammen maar een
spel, dus van Frits Lutyn gaan we komende week nog horen.
UITSLAGEN EERSTE RONDE
Scholma-Sipma 1-1, De Jong-Barkel 1-1,
Ludwig-Kroesbergen 1-1, Linssen-Kuijvenhoven
0-2, Luteyn-Provoost 0-2, Stokkel-Baljakin 1-1

