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Auke Scholma is bezig aan zijn dertigste NK.
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Noordelijk damtrio
nog niet op toeren
BERT DOLLEKAMP

ENSCHEDE De drie noordelijke

dammusketiers Sipma, Kroesbergen en Scholma maken nog
niet veel klaar op het NK, waar
Alexander Baljakin en Ben Provoost de leiding hebben genomen
Maar een kwart van de partijen
bij het NK dammen eindigt tot nu
toe in een beslissing. Maar achter
de 21 remises zijn soms halsbrekende partijen en gruwelijke
blunders verborgen. Gisteren bijvoorbeeld miste Frits Luteyn, de
onbetwiste smaakmaker van het
toernooi, een simpele drie om
vier doorbraak naar dam tegen
Alexander Baljakin in hoogsteigen persoon.
De 62-jarige Hagenaar werd geheel door strategische overwegingen in beslag genomen en
nam voetstoots aan dat een
grootmeester van het kaliber Baljakin niet in zetjes trapt. In plaats
van een nederlaag mocht de
Huissenaar een uurtje later zijn
eerste plusremise in ontvangst
nemen, zodat hij na eerdere zeges
op Kuijvenhoven en Linssen nu
alleen aan de leiding gaat.
Wat zijn plusscore betreft, doet
Wouter Sipma het net iets beter,
maar daarvoor koopt de Groninger student natuurkunde voorlopig weinig, want hij slaagde er
nog niet in een partij te winnen.
,,Wouter is nu een van de favorieten en zal eraan moeten wennen
dat de meeste spelers tegen hem
met de voet op de rem spelen”, aldus bondscoach Rob Clerc, die
niettemin vindt dat Sipma uitstekend speelt en zijn kansen nog
wel zal krijgen. Zelf baalt Sipma
vooral van de onbenutte winstkans tegen Yvo de Jong, die hij
met fraai positiespel in het nauw

dreef, maar verzuimde de kroon
op het werk te zetten.
Vandaag zal Sipma tegen de
voor Roel Boomstra ingevallen
Kampenaar Niek Kuijvenhoven,
die heel ondernemend speelt, alles uit de kast moeten halen om
de ban te breken. In de avondronde treft hij vervolgens de Zeeuw
Ben Provoost, die brakke stellingen van Frits Luteyn en Maarten
Linsssen met de grond gelijk
maakte, wat gevoegd met enkele
solide remises goed is voor de
tweede stek op een plusje achter
Baljakin.
In tegenstelling tot zijn clubgenoot Sipma smaakte Auke Scholma op zijn 30ste NK al wel het
zoet van de overwinning. Een stilistisch hoogtepunt was voorts
een prachtige barokke partij met
Michiel Kroesbergen, die Scholma net niet tot winst wist te voeren. Maar de brooddammer uit
Baflo zal niet rusten voor hij de
volgende dammer in zijn netten
strikt.
Michiel Kroesbergen uit Groningen noteerde gisteren zijn
vijfde remise op rij. Maar wellicht
breken na het curieuze slot betere
tijden aan. Na zijn laatste zet zag
Kroesbergen tot zijn schrik dat tegenstander De Jong op slag kon
winnen en begreep onmiddellijk
wat hem te doen stond. Gelijk Otto Drenth in zijn beste dagen
bood hij, met een gezicht alsof alle muziek uit de stelling was verdwenen, remise aan. Aanbod aangenomen.
UITSLAGEN
NK dammen vijfde ronde: Provoost-Linssen
2-0,
Baljakin-Luteyn
1+1-,
Stokkel-Kuijvenhoven 1-1, Barkel-Scholma
1-1, Kroesbergen-De Jong 1-1, Ludwig-Sipma
1-1+.
Stand: 1. Baljakin 5-7 (1+), 2. Provoost 5-7,
3. Scholma 5-6 (1-), 4. Sipma 5-5 (2+), 5.
Barkel, Ludwig en Stokkel 5-5, 8. Luteyn en
Kroesbergen 5-5 (1-), 10. Kuijvenhoven en De
Jong 5-4, 12. Linssen 5-2.

