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Damcracks in de
wolken met NK Rapid
Landskampioen dammen Hijken zou een zware dobber
hebben aan het deelnemersveld van het NK Rapid, dat tot
en met zondag ‘in de cloud’ wordt afgewerkt. Al scheelt
het dat drie noordelijke cracks zélf meedoen: Martin Dolfing, Wouter Sipma en Roel Boomstra.
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e tweevoudig wereldkampioen Roel Boomstra is in opperbeste
stemming, want een
week geleden heeft hij zijn afstudeerproject van de master natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen afgesloten. Precies volgens
planning, zoals een met strakke
schema’s vertrouwde topsporter
betaamt. ,,Ik ben erg blij met het resultaat en ook de docent is tevreden.” Dat is niet geheel toevallig de
decaan van zijn faculteit Jasper
Knoester, die in februari 2019 na
Boomstra’s huldiging ter Groninger stadhuize voor diens tweede
wereldtitel vernam dat deze nog
een begeleider voor zijn onderzoek
zocht.
,,Het was een jaar stevig aanpoten, maar nu kan ik mij helemaal
richten op de WK-match met
Alexander Georgiev begin volgend
jaar.” Volgens de inmiddels 27-jarige Boomstra past het eerste online
NK prima in zijn voorbereiding.
,,Het is een fantastisch veld en ook
het speeltempo van een kwartier
plus tien seconden per zet staat me
wel aan. Natuurlijk mis ik wedstrijdritme, dus ik ben heel benieuwd
hoe ik ervoor sta.” Hij onderkent de
fraudegevoeligheid van het online
dammen, maar verwacht op dit
vlak geen problemen. ,,Er draaien
een webcam en enkele sterke damcomputers mee en niemand wil zijn
reputatie te grabbel gooien.”
Volgens Boomstra’s voormalig
studiegenoot Wouter Sipma voegt
het online spel een nieuwe dimensie aan de denksporten toe. ,,Voor
training en analyse wordt de com-

Martin Dolfing

‘Van deze sterke
spelers kan vrijwel
iedereen het
podium halen’

van acht deelnames dateert alweer
uit 2011. Een voorname reden is dat
de fijnbesnaarde Dolfing geen trek
heeft in het gooi- en smijtwerk van
de halve finales, zodat hij de invitatie voor dit vanuit zijn eigen huiskamer te spelen toernooi volgaarne
accepteerde.
,,Van deze sterke spelers zou vrijwel iedereen het podium kunnen
halen. Het tempo vind ik aangenaam en mag voor mij nog wel iets
sneller. Ik hou ervan om met logische en sterke zetten in een stevig
ritme de druk geleidelijk op te voeren en zie aan het eind vanzelf waar
ik uitkom.” Dolfing rekent Roel
Boomstra en Jan Groenendijk tot de
kanshebbers en dicht ook de jeugdige outsider Jitse Slump kansen toe.
Zelf tekent de kleine grootmeester
voor een vierde plaats. ,,Het toernooi winnen zou bijzonder zijn en
tiende zal ik toch ook niet worden’’,
zegt de dammer, die sinds 2011 geen
reguliere partij meer verloren heeft.

puter al jaren gebruikt, maar de coronacrisis geeft het spel op alle niveau’s een impuls. Ook internationaal, denk bijvoorbeeld aan online
interlands voor kleine damlanden,
die dure reizen niet kunnen betalen.”
Sipma (27) weet waar hij over
praat, want de creatieve grootmeester experimenteert volop met zijn
eigen damkanaal, waarop hij het
hooggeachte publiek tekst en uitleg
geeft. En sinds kort verdient hij de
kost bij het universitaire Centrum
voor Informatie Technologie (CIT).
,,Het is een traineeship van twee
jaar, waarin ik de online ondersteuning van onderzoek en onderwijs in
de vingers moet zien te krijgen.”
Sipma heeft de handen vol aan zijn
nieuwe uitdaging en hoewel hij zijn
huid duur zal verkopen, zal niemand ervan opkijken als hij zijn vorig najaar in Beilen behaalde nationale Rapidtitel komend weekend
moet inleveren.
Eén van de gegadigden voor een
podiumplek is ongetwijfeld Martin
Dolfing. De 42-jarige stad-Groninger verkeert al geruime tijd in de
luwte van zijn sport, maar hoeft
met een achtste plek op de wereldranglijst alleen Roel Boomstra (derde), Jan Groenendijk (vijfde) en
Alexander Baljakin (zesde) voor te
laten gaan. Dolfing was in 2002 nationaal kampioen en zijn laatste

De deelnemers aan het NK Rapid
online zijn: Roel Boomstra, Alexander
Baljakin, Martin Dolfing, Martijn van
IJzendoorn, Jitse Slump, Kees Thijssen, Wouter Sipma, Ron Heusdens en
Jos Stokkel.
Het is van vrijdag tot en met zondag
tussen 13.00 en 16.30 uur live te
volgen op het internetplatform Lidraughts.org en het YouTube-kanaal
https://www.youtube.com/
watch?v=uT0ScJLMi3w, met commentaar van de topspelers Pim
Meurs, Paul Oudshoorn en Wieger
Wesselink.
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