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edurende deze match is
Wouter Sipma mijn
secondant. Behalve dat
hij allerlei randzaken voor me
regelt, is hij een klankbord en
zorgt hij buiten de partijen voor
vermaak. Een van de eerste
keren dat ik Wouter tegenkwam,
was op het Drents kampioenschap tot en met 10 jaar in 2003.
Later werden we in 2009 teamgenoten bij Hijken DTC en vaste
kamergenoten bij internationale

Wouter heeft andere
kijk op dammen
(jeugd)toernooien. Toen we ook
nog eens gelijktijdig met de
studie natuurkunde aan de RUG
begonnen, zagen we elkaar wel
heel vaak. Inmiddels waren we
goede vrienden geworden.
Veel overeenkomsten dus,
maar er zijn ook wel verschillen.
Wouter is altijd met van alles
tegelijk bezig, terwijl ik liever
heldere keuzes maak en me op
één ding richt. Tijdens de match
werd Wouter door RTV Drenthe
gevraagd naar zijn rol en in dat
gesprek vertelde hij erg teleurgesteld dat we een vast dagschema
hebben. Voor mij is zo’n vast
ritme prettig, maar voor Wouter
voelt dat als een soort kooi.
Op de rustdagen hier was hij
wel vrij en kon hij, terwijl ik
lekker op bed uitrustte, Den
Haag ontdekken. Ook op het
dammen zelf heeft hij een heel
andere kijk dan ik; terwijl ik
graag gecontroleerd agressief
speel, geniet Wouter het meest
van een avontuurlijke partij. Ik
maak graag gebruik van zijn
andere blik, door alle posities
die ik analyseer hem te delen via
chat (vroeger MSN, nu Facebook). Inmiddels moeten dat
duizenden standen geweest zijn!
Hij kan (mede daardoor?) ook
zelf goed dammen. Op het WK
2015 in Emmen was hij achtste!
Voor elk toernooi zegt hij
altijd met droge ogen dat één
van zijn doelen ‘een leuke week
hebben’ is. Dammen moet voor
Wouter dus vooral leuk zijn. Ook
deze week is hij lekker bezig,
door bijvoorbeeld pakjesavond
voor Sinterklaas te organiseren.
Elke avond ouwehoeren we nog
een beetje en bekijken we wat er
zoal over de match gezegd
wordt, vaak met glim- of zelfs
bulderlach. Traditioneel sluiten
we de avond af met een potje
tafeltennis, waarbij het gaat om
de mooiste rally. De volgende
ochtend bij het ontbijt is Wouter
vaak wat later, zo’n regime is nu
eenmaal moeilijk. Maar hij is er
wel altijd!
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Tijdens het WK dammen schrijft
Roel Boomstra exclusief voor deze
krant een column.

