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Van IJzendoorn bezorgt
Sipma koude douche
BERT DOLLEKAMP

URK De droomstart van Wouter
Sipma op het NK dammen werd
gisteren wreed verstoord door
een koude douche van Martijn
van IJzendoorn.

De twintigjarige grootmeester uit
Wateringen, die debuteert op het
NK, maar al twee jeugdwereldti-
tels en een bronzen EK plak bij de
senioren op zak heeft, sloeg toe
met een geweldige truc, zodat
Sipma weer terug bij af is.

Na een scherpe opening kwam
de partij in klassiek vaarwater en
leek rustig naar remise te kabbe-
len, tot Van IJzendoorn plotseling
de lont in het kruitvat stak. Sipma
ging gretig mee in de complica-
ties en in een fraai surrealistisch
schouwspel probeerden de
kemphanen elkaar de loef af te
steken.

De toeschouwers klommen op
de banken om maar niets te mis-
sen van het spektakel, dat uit-
mondde in een Russisch eindspel

met wederzijds een dam en acht
schijven. En toen was het ineens
voorbij. Terwijl de minuten weg-
tikten overzag Sipma een duivel-
se valstrik. Zes schijven inves-
teerde Van IJzendoorn, voor zijn
dam in een fraaie ereronde het
bord leeg sloeg.

Ook de pas 17 jarige debutant
Jitse Slump zegde met een over-
tuigende zege op Anton van Ber-
kel de gevestigde orde de wacht
aan. Auke Scholma en Ben Pro-
voost hadden na hun miskleun
uit de eerste ronde een gedeeld
belang en produceerden in een
verzorgde positiepartij de her-
stelremise die betere tijden moet
inluiden.

UITSLAGEN

NK dammen tweede ronde: Alexander
Baljakin-Ron Heusdens 1-1, Anton van
Berkel-Jitse Slump 0-2, Waldo Aliar-Hein
Meijer 0-2, Marino Barkel-Nico Knoops 1+1-,
Wouter Sipma -Martijn van IJzendoorn 0-2,
Ben Provoost - Auke Scholma 1-1.
Stand: 1. Van IJzendoorn 2-4, 2.Barkel 2-3
(1+), 3. Slump 2-3, 4. Sipma, Van Berkel,
Meijer, Heusden en Baljakin 2-2, 9. Scholma,
Aliar en Provoost 2-1, 12. Knoops 2-1 (1-)

Martijn van IJzendoorn overpeinst zijn volgende zet. FOTO GEB KOS


