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Boezemvrienden Boomstra en Sipma
mogen weer los achter het dambord
Met ruim een jaar
virusvertraging
begint morgen in
Kraggenburg
(Noordoostpolder)
het in 2020 afgelaste NK dammen.
De Groninger Roel
Boomstra geldt
als de te kloppen
man in het sterkste deelnemersveld sinds jaren.
Zijn boezemvriend Wouter
Sipma aast op een
podiumplek.
BERT DOLLEKAMP

D

e 28-jarige grootmeesters
trekken vanaf hun jongste
jeugd samen op en studeerden beiden natuurkunde in Groningen. Toch beleven
ze hun sport totaal verschillend. Illustratief is het WK van 2015 in Emmen, toen Boomstra derde en Sipma
achtste werd. Te zien was dat de uiterlijk onbewogen pur sang topsporter Boomstra systematisch de beste
zet berekent, terwijl de veelzijdige
en creatieve Sipma voortdurend de
grenzen van het (on)speelbare opzoekt.
Boomstra heeft anno 2021 twee
wereldtitels op zak en is sinds het
voltooien van zijn studie vorige zomer fulltime profdammer. Sipma
combineert een baan als trainee bij
het Centrum voor Informatie Technologie van de Rijksuniversiteit
Groningen met tal van activiteiten
in de damwereld, onder andere als
opvolger van zijn voormalig buurman en ontdekker Wim Koopman

Roel Boomstra (links) en Wouter Sipma op het WK van 2015.

als voorzitter van landskampioen
Hijken.
Het wil niet zeggen dat Sipma zijn
ambities als topdammer op sterk
water heeft gezet. ,,Dammen is wel
deel van mijn identiteit; ik heb twee
weken vrij genomen om optimaal te
kunnen presteren. Dit wordt mijn
achtste NK-finale op rij en ik weet
dus wat erbij komt kijken. De concurrentie is sterker dan ooit, maar
dat stimuleert me juist om mijn beste spel te spelen.”
In 2019 reikte Sipma daarmee tot
de met Jan Groenendijk gedeelde
tweede plaats, nadat hij tegen de latere kampioen Baljakin een kans
voor open doel miste. ,,Die ervaringen neem ik mee naar Kraggenburg;
ik ben heel benieuwd hoe ver ik dit
keer kom.”
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‘Het is mooi om
weer met bord
en schijven te
kunnen dammen’
Ondertussen is de damtoekomst
van Roel Boomstra in nevelen gehuld. De gedroomde WK-match in
Eindhoven met Alexander Georgiev
werd voor onbepaalde tijd uitgesteld, omdat de Rus het dammen in
een coronabubbel niet zag zitten.
Over ruim een maand is al het volgende WK in de Estse hoofdstad Tallinn, waarin ook Boomstra van de
partij is. ,,Een bizarre situatie, want
straks zijn er misschien twee wereldkampioenen tegelijk.”

Wie dan leeft die dan zorgt en
Boomstra is al lang blij dat hij deze
week voor eerst sinds 2018 aan de
bak kan op een NK. ,,Op het internet
kan ik aardig meekomen (bij het online NK Rapid was Boomstra vorig
jaar een klasse apart, red.), maar het
is mooi om weer met bord en schijven te kunnen dammen. Het zal
even wennen zijn, maar ik ben voor
mijn gevoel in goeden doen en dat
zal nodig zijn in dit geweldige veld.
Het complete Team NL doet mee,
waaronder vier spelers uit de mondiale top tien; dat zegt genoeg.”
Boomstra staat tweede op die lijst
en geldt in Kraggenburg als de te
kloppen
man.
Titelverdediger
Alexander Baljakin is onlangs Rob
Clerc opgevolgd als bondstrainer en
zal zijn huid in zijn wellicht laatste

NK duur verkopen. Boomstra heeft
groot respect voor de 60-jarige recordkampioen, die hem in 2018 in
een bloedstollende barrage nog te
slim af was. Toch beschouwt hij de
mondiale nummers 4 en 5 Jan Groenendijk (22) en Martijn van IJzendoorn (24) als zijn voornaamste belagers. ,,Zij worden elk jaar beter en
constanter en gaan ongetwijfeld
hoog eindigen.”
Boomstra ziet zijn kameraad Sipma, de jeugdige Jitse Slump en routinier Ron Heusdens als gevaarlijke
outsiders. De krachtsverschillen aan
de top zijn derhalve minimaal, zodat
degene die tien dagen non-stop
dammen met drie dubbele ronden
okselfris doorstaat en ondertussen
de coronavariant omzeilt, vermoedelijk victorie kraait.

