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Boomstra, Terwel en
Ramdien klampen aan
BERT DOLLEKAMP
KRAGGENBURG Met hun tweede

winstpartij op het NK dammen
klampen Roel Boomstra en Bart
Terwel samen met Bhiem Ramdien aan bij de koplopers Jan
Groenendijk, Alexander Baljakin en Wouter Sipma.
Groenendijk en Baljakin hadden
in hun onderlinge duel geen trek
hun florissante score te bederven, zodat de schijven in een ommezien in het doosje zaten. Vervolgens vermaakten de twee zich
op het zonnige terras met de analyse van het spektakel dat Roel
Boomstra en Andrew Tjon A Ong
op het bord brachten.
Uiteindelijk wist Boomstra de
explosieve stelling door een
doolhof van varianten naar winst
te voeren. Met de complimenten
aan zijn 59-jarige tegenstander,
die zich had willen terugtrekken
om zijn ernstig zieke vader bij te
staan, maar op diens aandringen
toch het beste van zijn NK-debuut probeert te maken.
Met zijn winst vindt Boomstra
aansluiting bij kopgroep, daarbij
geflankeerd door de prima presterende outsiders Bart Terwel en
Bhiem Ramdien. De laatste kreeg
bijna de volledig van de leg zijnde
kampioen van 2017 Martijn van
IJzendoorn op de knieën.
Terwel blijft tegen de verzamelde cracks zijn eigen gezonde
stijl trouw en toen Casper Remeijer dat even niet deed, sloeg de

Roel Boomstra
Goudenaar met een vederlichte
combinatie toe.
Runner-up Wouter Sipma probeerde Ron Heusdens via klassiek
tempospel in de fuik te lokken.
Deze liet de eerder door Groenendijk en Baljakin afgestrafte ‘vingerzetjes’ dit keer achterwege, zodat Sipma zelf de remise moest
afdwingen. De Groninger staat er
echter nog steeds prima voor en
heeft met nog vijf ronden te gaan
uitzicht op alle treetjes van het
podium.
UITSLAGEN NK DAMMEN
Achtste ronde: Bhiem Ramdien - Martijn van
IJzendoorn 1-1, Jan van Dijk - Jitse Slump 1-1,
Bart Terwel - Casper Remeijer 2-0, Andrew
Tjon A Ong - Roel Boomstra 0-2, Wouter Sipma
- Ron Heusdens 1-1, Alexander Baljakin - Jan
Groenendijk 1-1, Henk Grotenhuis ten Harkel Anton van Berkel 0-2.
Stand: 1: Groenendijk 8-12, 2. Baljakin en
Sipma 8-11, 4 t/m 6: Boomstra, Ramdien en
Terwel 8-10 7. Van IJzendoorn 8-9, 8. Slump
8-8, 9. Heusdens en Van Berkel 8-7, 10. Van
Dijk 8-6 12. Remeijer en Tjon A Ong 8-4, 14.
Grotenhuis 8-3.
Het NK is met live commentaar dagelijks te
volgen op www.aanzetdammen.nl

