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Dammer Auke Scholma
neemt verkeerde afslagneemt verkee
BERT DOLLEKAMP

URK Met een hattrick opende
Martijn van IJzendoorn het NK
dammen. Auke Scholma had
hem tot de orde kunnen roepen,
maar nam de verkeerde afslag.

,,Wie nooit van Auke Scholma
heeft verloren in half-open klas-
siek, heeft niet gedamd”. Aldus
demonstrateur Paul Oudshoorn
die zelf ook behoort tot het rijtje
cracks dat door Scholma in het ro-
mantische maar o zo ingewikkel-
de spelgenre op de rug is gelegd.
Zodat diverse grootmeesters die
uitdaging liever aan zich voorbij
laten gaan.

Zo niet Martijn van IJzendoorn.
De vriendelijk, enigszins timide
ogende jongeling uit het Zuid-
Hollandse Wateringen kent ach-
ter het dambord geen enkele
vrees. Nadat hij met fluwelen
techniek achtereenvolgens Nico
Knoops, Wouter Sipma en Ben
Provoost had opgebracht, kon
het examen bij bovenmeester
Scholma uit Baflo er nog wel bij.
Terwijl de zon over de schijven
danste in het sfeervolle Achter-
huis met uitzicht op de Urker ha-
ven, vergasten de twee rasdam-
mers de toeschouwers op een
heerlijke pot.

Volgens grootmeester Martin
Dolfing uit Groningen, die zich
met puntige analyses ontpopt als
gezaghebbend recensent op de
damsite Toernooibase, is het een
helse klus om met de witte kleur
iets te bereiken vanuit deze ope-
ning. Het toverstokje van zijn
goede vriend deed echter voor de
zoveelste maal zijn werk en hal-
verwege schoot de witte compu-
tergrafiek ineens vervaarlijk uit.
Met een fantastische forcing had
Scholma Van IJzendoorn tot de
orde kunnen roepen. Maar helaas
voor het toernooi nam hij de ver-
keerde afslag, waarna zijn jonge
opponent er zelfs nog een plusre-
mise uitpeurde.

Ondertussen kampt Wouter
Sipma met de naweëen van de
dreun die van IJzendoorn hem
vrijdag verkocht. Tegen hekken-
sluiter Nico Knoops bereikte de
part-time RUG student slechts
een schamel plusje en tegen Ma-
rino Barkel stond hij in een ris-
kante opsluiting pardoes verlo-
ren. De rock-dammer uit Wester-
haar vloog echter oerend hard uit
de bocht. Hoewel hij Sipma’s
combinatie zag aankomen trapte
hij er toch in en mocht van geluk
spreken dat hij er met een minre-
mise vanaf kwam.

En zo staat Van IJzendoorn na
vier van de elf ronden al twee
punten los van titelverdediger
Alexander Baljakin, grootmees-
ter Ron Heusdens en jongste be-
diende Jitse Slump, die elk een
partij wonnen. Auke Scholma en
Wouter Sipma volgen op respec-
tabele afstand. Hopelijk zijn ze op
de zondagse rustdag enigszins
tot hun positieven gekomen. Het
zijn geen types om de handdoek
te gooien. Vanaf vandaag gaat het
in een ruk door naar de finish op
zaterdag en zeker gezien het hoge
winstpercentage van liefst 46
procent is alles nog mogelijk.
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