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Wouter Wolff floreert
in de WK-jungle
BERT DOLLEKAMP
TALLINN Terwijl de grootmees-

ters Roel Boomstra en Wouter
Sipma lijken te verdwalen in de
jungle van het WK dammen, stevent debutant Wouter Wolff uit
Groningen regelrecht af op de finale.
Met nog vier ronden te gaan in de
voorronde van het WK heeft de
jongste van de drie noordelijke
deelnemers, die in dezelfde poule
zijn beland, de juiste cadans te
pakken. De eerstejaars student
wiskunde aan de Rijksuniversiteit voelt prima aan, dat de stoelendans om slechts vier finaletickets kansen biedt aan outsiders
als hij. Wolff bekommert zich niet
om de door vrijwel alle favorieten
verafschuwde wedstrijdregels en
bijt zich vast in elke opponent die
de computer uitspuugt. De zwakke Roemeen Wiskerke werd overklast en voormalig jeugdwereldkampioen Raiko Varik uit Estland
kreeg een onvoorzichtige winstpoging genadeloos ingepeperd.
De over-mijn-lijk mentaliteit
werd vervolgens losgelaten op de
grootmeesters Vatutin, Ano en
Thijssen, die met hun remises
niet eens mochten mopperen.
Met elk punt versterkt Wolff nu
zijn weerstand: de opgetelde totaalscore van zijn tegenstanders,
die bij gelijk eindigen na negen
ronden beslissend is.
Ondertussen heeft titelverdediger Roel Boomstra grote moei-

Wouter Wolff
te om tot scoren te komen. Al zijn
partijen zijn sterk en dynamisch
van opzet en hij schuwt geen enkel risico, maar elke tegenstander
snapt dat je tegen de wereldkampioen al een hele Piet bent als je
ongeschonden de nooduitgang
haalt. Ongetwijfeld zal Boomstra
tot het gaatje gaan. Maar om ijzer
met handen te breken is wel enige metaalmoeheid bij de oppositie nodig.
Mocht Boomstra het niet redden dan kan hij komend jaar uitkijken naar de match tegen zijn
opvolger. Dat mooie perspectief
heeft zijn compaan Wouter Sipma niet. Nu moet het gebeuren
voor de 24-jarige grootmeester.
Na een stroeve start trok Sipma
tegen de Oekraïner Kirzner alle
registers open, maar bij het inzetten van het winnende slotakkoord verloor hij alle controle en
de partij.

