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Gronings damkwartet
bezet Harlingen
BERT DOLLEKAMP
HARLINGEN In het monumentale
stadhuis van Harlingen toonde
titelverdediger Martijn van
IJzendoorn zich met een oogverblindende zege op routinier
Wim Kalis opnieuw de te kloppen man in het NK dammen.

De overige tien gegadigden hielden in de rustige openingsronde
hun kruit nog even droog. Onder
hen liefst vier Groningers, die de
gemiddelde leeftijd van het gezelschap aardig naar beneden bijstellen. Roel Boomstra (25), Wouter
Sipma (24), Wouter Wolff (18) en
Nick Hoving (25) ambiëren uiteraard een puike klassering, maar
doen dat elk vanuit hun eigen perspectief. Boomstra leverde zijn in
2016 met overmacht behaalde wereldtitel vorig jaar geruisloos weer
in bij Alexander Schwarzman.
In de aanloop naar de revanchematch in december van dit jaar wil
hij het NK vooral benutten om
weer te genieten van het spel en
inspiratie en ideeën op doen. Daar
kreeg Boomstra echter tegen zijn
clubgenoot bij Hijken DTC én het
Groninger Het Noorden Wouter
Wolff nauwelijks gelegenheid
voor. De revelatie van het afgelopen WK, waarin hij fraai achtste
werd, wenste bij zijn debuut op
nationaal niveau niet als proefpersoon te fungeren, maar zal na
de vlotte remise ongetwijfeld nog
van zich laten horen.
Wouter Sipma heeft net als
Boomstra ook de nodige tegenslag te verwerken. Matige prestaties bij NK en WK kostten hem zijn
A status bij NOC*NSF. Maar de

Roel Boomstra
veelzijdige student natuurkunde
is niet voor één gat te vangen en
zit naar eigen zeggen relaxter dan
ooit tevoren in zijn damvel. Tegen
Bas Messemaker had die gemoedstoestand nog weinig effect,
maar ook van Sipma gaan we de
komende week nog horen.
De tweede noordelijke debutant Nick Hoving is al vijfvoudig
Gronings kampioen, maar op nationaal niveau een relatieve laatbloeier. Het afgelopen jaar heeft
hij echter een gezonde speelstijl
gevonden, van waaruit hij zeker
voor verrassingen kan zorgen.
Gisteren verraste Hoving bijna
zichzelf, maar wist een puntig
doorbraakje van de eveneens debuterende Biem Ramdien in de
kiem te smoren.
UITSLAGEN
Roel Boomstra - Wouter Wolff 1-1, Wouter
Sipma - Bas Messemaker 1-1, Martijn van
IJzendoorn - Wim Kalis 2-0, Ron Heusdens Jitse Slump 1-1, Nick Hoving - Biem
Ramdien 1-1, Alexander Baljakin -Jos
Stokkel 1-1.

