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Topweekend voor Boomstra en
Sipma
WAGENINGEN Terwijl de eerste degradatiekraker in de
damcompetitie voor Hoogeveen duidelijk te vroeg kwam, leidden
Roel Boomstra en Wouter Sipma titelverdediger Hijken DTC zaterdag
naar een benauwde zege in Wageningen.
BERT DOLLEKAMP

De twee boezemvrienden kunnen in
Hijken niet meer stuk, want een dag
later troefden ze in Beilen bij het door
hun club georganiseerde WK Rapid
met goud en brons de complete
wereldtop af. Voor Boomstra is het
een mooie opsteker tijdens het
eindspel van zijn studie natuurkunde.
Amper twee weken nadat hij de
reguliere wereldtitel afstond aan
Alexander Georgiev, bleef hij de Rus
in Beilen een banddikte voor.
Vooral op zijn rechterflank was
Boomstra in zijn element. Dat zat er
een dag tevoren in Wageningen al aan
te komen, toen hij namens Hijken DTC
de linkervleugel van Marcel Monteba
van het bord ruilde. Dat was nodig
ook, want de landskampioen had het
tegen het pittige Gelderse ploegje
zwaar te verduren. Na een
Wouter Sipma
onderhoudende remise in het duel der
giganten Wiersma en Schwarzman,
werd Wouter Wolff door de op het WK gelouterde Jan Groenendijk terzijde
geschoven. Met een elegante zege bewees Aleksej Domchev zijn waarde voor het
team, maar omdat Hans Jansen afstevende op een al even elegante nederlaag,
dreigde duur puntverlies. Dat onheil wist Wouter Sipma te voorkomen. In een
verrukkelijke pas de deux met de oud-Groningse Heike Verheul toonde de
veelzijdige teamchef weer eens zijn bijzondere klasse als grootmeester in de
damsport: 9-11.
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Voor Hoogeveen kwam de degradatiekraker tegen Dammers uit Oost duidelijk te
vroeg. Het lijkt wel of de Drenten het erom doen en het adrenalineniveau alvast
oppompen voor de slotfase van de competitie.
Een masterclass combinatief flipperen van Zainal Palmans was het enige
wapenfeit van de thuisclub.
De onervaren Wouter Sosef verkeek zich totaal op het kromme, maar gepeperde
positiespel van Leopold Sekongo en van het massieve centrum van Bé Eggens
bleef door toedoen van Jochem Zweerink slechts een treurig hoopje houtsnippers
over.
Meteen gooiden de bezoekers de deur in het slot. Gerrit Wassink staakte schielijk
een speculatieve omsingeling tegen Maarten Wichgers en het erf van Hoogeveen
kopvrouwe Natalja Sadowska werd gratis aangeharkt door Bert Woolschot. Alle
hoop was gevestigd op een oogstrelende aanval van Klaas-Hendrik Leijenaar. De
Groninger student psychologie ondervond echter aan den lijve wat tijdnood met
een mens kan doen en vergooide als een dronkenman over het bord zwalkend de
winst: 9-11.
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