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Dammers Wouter Sipma en
Nick Waterink aan het woord
HOOGEVEEN - Vandaag is het derde MTB Open internationaal damtoernooi
van start gegaan. Het toernooi duurt tot en met zaterdag. Twee jonge Drentse
damtalenten proberen hun provincie hoog te houden. Zo zal de Europees
kampioen Wouter Sipma (19) uit Hijken en de nummer drie van de wereld
Nick Waterink (13) hun damavonturen prijsgeven.
Door Zainal Palmans
Wanneer startte je damavontuur?
Wouter: Toen ik zeven was begon mijn
damavontuur. Mijn buurman is de
voorzitter van de damclub in Hijken en
door hem ben ik met dammen in
aanraking gekomen.
Nick: Zeven jaar geleden kwam ik in
aanraking met dammen op school. Daarna
ben ik niet direct op een club gegaan. Drie
jaar later ging ik wel op de damclub in
Zuidwolde. Nu speel ik bij damclub
Hoogeveen.

Waar train je nu?
Wouter: Op allerlei verschillende
plekken: thuis, bij trainers thuis of bij
landelijke groepstrainingen in Huissen of
Veenendaal. Mijn trainers zijn Rik
Keurentjes en grootmeester Johan
Krajenbrink.
Nick: In Hoogeveen op de Drentse
training die door Zainal Palmans, tevens
mijn privétrainer, wordt gegeven.
Daarnaast zit ik ook op de centrale
pupillen en aspiranten training.

Hoeveel uur per week train je?
Wouter: Ongeveer tien uur.
Nick: Acht uur, maar in de vakantie
minder.

Wat studeer je?
Wouter: Ik studeer natuurkunde in
Groningen en zit daar ook op kamers. In
september begin ik aan mijn derde jaar.
Nick: Ik zit in de derde klas van het
gymnasium op Roelof van Echten College
in Hoogeveen.
Hoe verloopt studeren en topsport?
Wouter: Studeren en topsport is een
lastige combinatie, maar door een goede
topsportregeling kan er veel. Als ik iets
van mijn studie mis doordat ik moet
dammen, kan ik dat op een later moment
doen of een vervangende opdracht maken.
Ook kunnen bijvoorbeeld tentamens
verzet worden.
Nick: Ik zit in het topsporttraject van
school. Als ik bijvoorbeeld en een
wedstrijd, training of toernooi heb, kan ik
vrij krijgen. Een voorwaarde voor school is
wel dat mijn cijfers goed zijn en dat gaat
tot nu toe wel voorspoedig.
Hoe is het om voor je sport zoveel naar
het buitenland te mogen?
Wouter: Eén van de mooiste dingen! Ik
vind het geweldig om veel te reizen en
andere mensen en culturen te leren
kennen. Het voelt echt als een privilege
om dat te mogen doen.
Nick: Erg leuk, want je ziet meer van de
wereld en je komt in landen waar je niet zo
gauw op vakantie zult gaan, bijvoorbeeld
in de Oostbloklanden. Zo ben ik afgelopen
week in Oekraïne geweest.

Wat is je meest indrukwekkendste
dammoment tot nu toe?
Wouter: Het moment dat ik in eigen huis
(Beilen) in 2009 Europees kampioen
aspiranten werd voor onder andere Roel
Boomstra. Dat had niemand verwacht en
ikzelf had er ook nauwelijks van mogen
dromen.
Nick: Tijdens het wereldkampioenschap
in het Wit-Russische Slonim voor
pupillen, tot en met dertien jaar, pakte ik
een bronzen medaille.

En wat zou je het liefst willen vergeten?
Wouter: Dat ik op het laatste NK
junioren derde werd achter Jan
Groenendijk (14) en Martijn van
IJzendoorn (15).
Nick: Dat ik een keer van me zus had
verloren in een serieus toernooi.

Kun je een beetje tegen je verlies?
Wouter: Ik kan goed tegen mijn verlies
en kan al heel snel weer lachen. Wat dat
betreft heb ik niet echt een goede
topsportmentaliteit. Hoewel het er dan
misschien niet op lijkt dat ik me
onzekerder voel, toch loop je altijd wel een
klein tikje op.
Nick: Ik kan er wel tegen maar op
belangrijke momenten is het wel heel erg
jammer. Maar ik probeer altijd de
volgende partij ervoor te gaan.
Wat verwacht je van het MTB Open
toernooi?
Wouter: Ik denk dat het een spannend
toernooi wordt. Bovenaan de
deelnemerslijst staan wel twee
grootmeesters, maar ik denk dat de
mensen daar vlak onder ook wel eens een
gooi naar de titel kunnen doen. Dat is dan
ook mijn doel.
Nick: Het is een sterk bezet toernooi. Ik
probeer goede partijen te spelen. Gelukkig
heb ik hopelijk het ‘thuisvoordeel’. Het
zou leuk zijn om in de top-20 te eindigen.

Wouter Sipma en Nick Waterink in damactie in de trein.

