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Wouter Sipma, smaakmaker in Hoogeveen.

FOTO GERRIT BOER

Van Westerloo liefdevol
omarmd door Sipma
BERT DOLLEKAMP

HOOGEVEEN Na drie ronden in

het MTB Open zijn de dammers
Michiel Kroesbergen en titelverdediger Auke Scholma nog ongeslagen.
Er is echter nog niets beslist, want
een peloton van bijna veertig
dammers zit het duo op de hielen, onder wie de grootmeesters
Jean Marc Ndjofang, Ndiaga Samb
en Wouter Sipma
Ruim honderd dammers uit alle hoeken van de planeet vullen
de sfeervolle arena in het cultureel centrum Het Knooppunt. Ze
werken tot en met zaterdag acht
ronden af volgens het zogeheten
Zwitsers systeem, waarin steeds
spelers met een gelijk aantal punten elkaar treffen. Een ideale formule voor de jaarlijkse zomercarrousel, waarin Hoogeveen zich
een vaste plaats heeft verworven.
In de loop van de week komen
de cracks vanzelf bovendrijven,
maar niet nadat ze diverse regionale en plaatselijke schijvenschuivers hebben vergast op een
gratis damclinic.
Auke Scholma tikte achtereenvolgens jeugdtalent Wouter Sosef, routinier Marinus Morsink
en dampromotor Danny Staal
van het bord, al ging dat tegen de
laatste niet bepaald van een leien
dakje. De stad-Groninger Michiel
Kroesbergen startte eveneens
met een glaszuivere hattrick,
waarbij vooral een geweldige om-

haal tegen Sjaam Biekraam het
publiek in vervoering bracht.
Twee markante Afrikaanse
grootmeesters stuitten op verrassend sterk verweer. De Senegalees Ndiaga Samb, vorige week
nog glorieus winnaar in Brunssum, zag de outsiders Aike Smid
en Han Beverdam de houtjes vakkundig van het bord ruilen. En
Jean Marc Ndjofang uit Kameroen, in 2015 nog vice-wereldkampioen, werd door de Assenaar Gert Bosker getrakteerd op
een heuse huisvlijtvariant, met
een glanzende remise als resultaat.
Smaakmaker in de eerste dagen is zonder twijfel Wouter Sipma. De student natuurkunde uit
Groningen kon zich heerlijk uitleven in zijn favoriete randspel.
Zelfs romanticus Herman van
Westerloo uit Amsterdam kon tegen zoveel fantasie niet op en
werd door Sipma in een liefdevolle omarming naar de uitgang begeleid.
BELANGRIJKSTE UITSLAGEN
Eerste ronde: Smid - Samb (Sen) 1-1,
Kroesbergen - Biekram 2-0, Scholma – Sosef
2-0. Tweede ronde: Sipma- Van Westerloo
2-0, Bosker - Ndjofang (Kam) 1-1, Beverdam Samb 1-1, Morsink - Scholma 0-2. Derde
ronde: Bremmer-Sipma 1-1, Brakels - Dunning
1-1, Scholma - Staal 2-0, Kroesbergen Schotanus 2-0, Aalbers –Depaepe (Bel) 2-0,
Ndjofang - Kychkin (Rus) 2-0, Waterink-Van
Dijk 1-1.
Stand aan kop: 1. Scholma en Kroesbergen
3-6, 3 t/m 14: Bremmer, Sipma, Waterink,
Ndjofang, Van Dijk, Aalberts, Tjon A Ong,
Wijpkema, Hakvoort, Koopman, Savané en
Eggens 3-5. 15 t/m 40 o.a. Samb, Staal,
Schotanus, Morsink Van Westerloo en
Grotenhuis 3-4.

