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Scholma en Sipma azen op titel
Bij afwezigheid
van wereldkampioen Roel Boomstra, die zijn studie natuurkunde
even laat prevaleren, verdedigen
Auke Scholma
(60) en Wouter
Sipma (23) de
noordelijke eer bij
het NK dammen,
dat donderdag op
Urk van start gaat.
De twee zien elkaar wel kampioen worden, maar
er zijn meer kapers op de kust.

BERT DOLLEKAMP

‘D

ie slaapt vangt geen
vis.” Een van de vele
zegswijzen rond het
edele vissersambacht
wordt opgevoerd in het programmaboekje van het aanstaand NK
dammen. Dat glijdt er op Urk natuurlijk in als een nieuwe haring
met ui, al zullen de spelers de aansporing nauwelijks nodig hebben.
Dat geldt zeker voor Auke Scholma
en Wouter Sipma. De twee grootmeesters in Hijker dienst staan bekend als liefhebbers pur sang, die
zich elke partij opnieuw onbevangen in een ongewis avontuur storten. Die instelling blijkt een drijvende kracht achter hun bestaan als
profdammer. Of beter semi-profdammer, we moeten reëel blijven.

Hoe kom je in vredesnaam van dammen rond?
Scholma: ,,Goedbeschouwd heb ik
destijds op het verkeerde paard gewed. Maar het is gelukkig wel een
mooi paard en dat scheelt. Qua inkomsten wordt het er niet beter op.
Voor het NK bijvoorbeeld is tussen
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spelers en bestuur ooit een minimum prijzenfonds afgesproken,
maar dat wordt zelden gehaald. Ik
verdien verder een paar centen bij
Hijken DTC, met de wekelijkse damrubriek in Dagblad van het Noorden
en wat demonstraties zoals bij de
laatste WK match. Maar een vetpot
is het niet en dan is het best prettig
als je partner een gewone baan
heeft.”
Sipma: ,,Vorig jaar had ik als nummer acht van het WK nog een A-status bij NOC*NSF, maar dit jaar is de
wereldranglijst maatgevend en
daarop sta ik vijftiende. Dus voor mij
is het nu net als bij Auke ook sprokkelen. De World Cup toernooien en
de Mind Games in China zijn redelijk
lucratief, maar garanties heb ik niet
tussen de wereldtoppers. Fulltime
dammen zit er dus niet in en net als
voor Roel Boomstra blijft de studie

‘Voor mij
telt alleen
de eerste
plaats’
natuurkunde ook voor mij een belangrijke investering.”
Wat is jullie ambitie op het NK?
Scholma: ,,Het wordt mijn 31ste finale en dat is toch wel een aardige prestatie, want de concurrentie is pittig
en je moet je elk jaar zien te plaatsen.
Vorig jaar was ik derde en had er nog
wel meer ingezeten. Maar ik heb geleerd geen verwachtingen te koesteren. Er is een ticket voor het WK in
Tallinn te verdienen, maar dan moet
ik in elk geval Baljakin voorblijven.
Ondertussen is een tweede nationa-
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le titel (in 1995 won Scholma in
Stadskanaal, red.) natuurlijk mooi
meegenomen.”
Sipma: ,,Voor mij telt alleen de eerste plaats. Ik ben net als jeugdwereldkampioen Martijn van IJzendoorn en juniorkampioen Jitze
Slump al zeker van het WK, dus die
druk heb ik niet. Vorig jaar was ik er
in veel partijen dichtbij, maar kon
het niet afmaken. De uitdaging is
om dat nu wel te doen. Dat is een
kwestie van techniek, maar misschien nog wel meer de juiste mentale instelling. Daaraan heb ik wel
het nodige gedaan en ik ben heel benieuwd wat het wordt.”
Maar nu even serieus: waarom
wordt niet jij, maar Wouter/Auke
kampioen?
Scholma: ,,Wouter maakt een gestage ontwikkeling door en leunt tegen

de wereldtop. Dan kan een nationale
titel niet uitblijven. Bij Kees Thijssen
duurde het ook een poos, maar die
werd vervolgens wel vijf keer kampioen. Dat kan bij Wouter ook. Hij is
ijverig en ontzettend slim. En het
scheelt natuurlijk dat hij al jaren optrekt met Roel Boomstra. Daar word
je heus niet minder van.’’
Sipma: ,,Auke is al zolang hij meedoet een absolute smaakmaker. Hij
speelt altijd interessant en dwingt
dat ook bij zijn tegenstanders af. In
een man-tegen-mangevecht is hij
met zijn ervaring en klasse in het
voordeel. Het gevarieerde deelnemersveld met oudgedienden en
liefst vier debutanten ligt hem ook
wel. Afgelopen seizoen was hij topscorer van de ereklasse met een mega score. Als Auke goed in zijn veld
zit, kan het op Urk ook. En dan staat
iedereen te klappen.”

