Team NL met Roel Boomstra en Wouter Sipma uit
Groningen naar finale wereldkampioenschap dammen

Vijf nationale cracks doen komende week in Tallinn een gooi naar de wereldtitel. Vlnr: Roel Boomstra,
Jan Groenendijk, Jitse Slump, Martijn van IJzendoorn en Wouter Sipma. FOTO RIK KEURENTJES
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Gouden tijden herleven voor het vaderlandse dammen met vijf
grootmeesters in de finale van het wereldkampioenschap.
Starring Roel Boomstra en Wouter Sipma uit Groningen.
Roel Boomstra won in 2016 en 2019 een match om de wereldtitel, maar voor de
laatste winst in een WK toernooi moeten we terug naar 1982, toen cultheld Jannes
van der Wal historie schreef. Komende week zou het maar zo eens opnieuw bingo
kunnen zijn, want bijna het complete Team NL had succes in de stoelendans om drie
finaleplekken per poule van tien dammers.

Nederlandse dammers sterk in hun poules
En wat meer is: zowel Roel Boomstra, Jan Groenendijk als Martijn van IJzendoorn
toonden zich met vaak oogstrelend spel oppermachtig in hun groep en gelden
algemeen als favoriet voor de eindzege. Dat valt ook af te lezen van het moeizame

spel van veel concurrenten. Oud-wereldkampioen Alexander Schwarzman plaatste
zich in met de hakken over de sloot en nummer drie van de wereldranglijst Guntis
Valneris haalde de overkant niet eens.
De Let trof het niet in zijn poule waarin drie ronden voor het einde iedereen nog kans
had. Uiteindelijk trokken Jitse Slump, de Rus Germogenov en de Ivoriaan Atse aan
het langste eind. Vooral van Atse was dat een topprestatie, omdat hij vanwege
visumproblemen - veroorzaakt door de Belgische overheid die dat nog steeds voor
veel voormalige kolonieën regelt - begonnen was met een reglementaire nul. In deze
groep kwam vijfvoudig nationaal kampioen Kees Thijssen ondanks een sterke
eindsprint net tekort.

Groningers Sipma en Boomstra naar finale
De Groninger afvaardiging doet komende week volop mee om de wereldtitel in een
rondtoernooi met twaalf spelers. Wouter Sipma besloot een ijzersterke voorronde
met drie zeges op rij, waarmee hij vlak achter de excellerende nationaal kampioen
Jan Groenendijk tweede werd. ,,Een week geleden was ik nog reserve en nu doe ik
mee om de wereldtitel. Ik speel gewoon dag per dag lekker verder en zie wel hoe ver
ik kom.”
Ook Roel Boomstra doet het voortreffelijk. Met vijf zeges was de oudwereldkampioen superieur in zijn groep. In de slotronde kon hij zich zelfs nog een
riskante winstpoging permitteren tegen de Let Vipulis, wat mogelijk een bonus voor
de finale had opgeleverd, aangezien de duels met poulegenoten die zich plaatsen
daarin meetellen. Die vlieger ging niet op, maar Boomstra toont in elk geval de juiste
mentaliteit. ,,Mijn spel was gewoon goed en overtuigend. Ik heb enorm zin in de
komende finale!”

EINDSTAND VOORRONDEN WK DAMMEN
De nummers 1, 2 en 3 gaan door naar de finale.
Poule A: 1. Boomstra (Ned) 9-14, 2. Vipulis (Let) 9-12 (klopt nr. 6), 3.Getmanski (Rus) 9-12 (klopt nr. 7), 4.
Kunitsa (WRu) 9-12 (klopt nr. 8), 5. Shaibakov (Rus) 9-9, 6. Machtelinck (Fra) 9-7, 7. Kudriavcev (Lit) 9-6, 8.
Domchev (Lit) 9-5, 9. Beugre (Ivo) 9-4, 10.Taimre (Est) 9-3.
Poule B: 1. Atse (Ivo) 9-11 (4+), 2. Germogenov (Rus) 9-11 (klopt nr. 4), 3. Slump (Ned) 9-11 (klopt nr. 7), 4.
Mariko (Mali) 9-10 (2+), 5. Valneris (Let) 9-10 (1+), 6. Thijssen (Ned) 9-9, 7. Trofimov (Rus) 9-8 (2+), 8. Lognon
(Fra) 9-8 , 9. Kirzner (Ukr) 9-7, 10. Kuczewski (Pol) 9-5.
Poule C: 1. Groenendijk (Ned) 9-14, 2. Sipma (Ned) 9-12, 3. Ivanov (Ukr) 9-11, 4. Souare (Mali) 9-10 (2+), 5.
Kalmakov (Rus) 9-10 (1+), 6. Sklyarov (USA) 9-8, (klopt nr.7), 7. Aman (Ivo) 9-8 (2+), 8. (klopt nr.6), Mbongo
(Kam) 9-8 (1+), 9. Chartoriyski (Dui) 9-6, 10. Lokotar (Est) 9-3.
Poule D: 1. Van IJzendoorn (Ned) 9-14, 2. Schwarzman (Rus) 9-12, 3. Niami (Kam) 9-11 (3+), 4. Tsogtbaatar
(Mon), 9-11, (2+), 5. Anikeev (Ukr) 9-9, 6. Saint Juste (Haï), 9-8 (2+), 7. Samb (Sen) 9-8 (1+), 8. Keita (USA) 9-7,
9. Martes (Dom) 9-5 (1+), 10. Aka (Ivo) 9-5.

