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Denken is verrukkelijk voor Wouter Sipma
BERT DOLLEKAMP

GRONINGEN Wouter Sipma verdient
de kost met nadenken over zetten
en varianten. Ook daarbuiten is hij
echter voortdurend actief.

Zoals in de organisatie van de Flex-
Virtual & Nutanix Damweek Hijken,
vanaf zondag bij middelbare school
VOLTA in Beilen. Zijn taken heeft de
grootmeester inmiddels overgedra-
gen, want hij speelt zelf mee.

Op een bijzettafeltje in huize Sip-
ma ligt een stapel boeken. Het bo-
venste is getooid met een titel, die
zomaar het levensmotto van de
dammer zou kunnen zijn: Denken is
verrukkelijk.

,,Een mooie biografie van Mar-
griet van der Heijden over het echt-
paar Paul Ehrenfest en Tatiana
Afanassjewa, twee befaamde na-
tuurkundigen uit de vorige eeuw.
Cadeautje van een kennis die het zelf
had gekregen, maar het vanwege de
vele formules te moeilijk vond.”
Voor gediplomeerd natuurkundige
Sipma is dat geen probleem, al is hij
er nog maar net aan begonnen.

Want de 29-jarige Groninger van
Drentse komaf heeft het druk. Hij is
amper weer thuis na het EK in Kort-
rijk, waar hij vierde werd en directe
plaatsing voor het WK 2023 op Cura-
çao misliep. ,,Maar ik verwacht nog
wel een plekje te krijgen. Belangrij-
ker is dat ik tot juni 2024 mijn A-sta-

tus als topsporter behoud. Dat bete-
kent een vaste toelage en dat geeft
toch een stukje bestaanszekerheid.”

Sipma heeft de afgelopen tijd pri-
ma gepresteerd. Hij werd vierde op
het Nederlands kampioenschap en

zesde op het WK in 2021 en schurkte
afgelopen zomer ook bij World Cup
toernooien in Riga en Heerhugo-
waard tegen het podium aan.

,,Wel jammer is dat de Russen en
sinds corona ook Chinezen en veel

Afrikanen ontbreken. Desondanks
is Nederland met relatief jonge we-
reldtoppers als Roel Boomstra en Jan
Groenendijk zo’n beetje het sterkste
damland. Maar adel verplicht. We
hebben een verantwoordelijkheid
en belang om ook andere landen te
helpen, zoals ze dat bijvoorbeeld ook
bij het schaatsen doen.”

Moeiteloos is Sipma van zijn ei-
gen prestaties overgeschakeld naar
het algemeen belang. Het kenmerkt
de veelzijdige grootmeester, die zo
lang hij damt meehelpt zijn sport te
promoten en anderen beter te ma-
ken. Zo is hij al jaren teamleider van
viervoudig landskampioen Hijken
DTC en sinds 2020 alom gewaar-
deerd voorzitter van de club en der-
halve nauw betrokken bij de organi-
satie van de Damweek.

,,Het voorzitterschap was een
nieuwe uitdaging in een onrustige
tijd en er is best veel goed gegaan.
Maar ik heb wel ondervonden dat
het niet goed te combineren is met
dammen op topniveau. Daarom
draag ik eind oktober het stokje over
aan Jan Ekke de Vries. Na mijn top-
sportcarrière zou ik het best nog
eens zoiets willen doen, maar het
dan grondiger aanpakken, vanuit
een gezamenlijke toekomstvisie.
Voorlopig richt ik mij liever op klus-
sen in het verlengde van mijn rol als
topdammer, bijvoorbeeld in de atle-
tencommissie van de dambond.”

Het zal komende week nog een

hele kunst voor Sipma zijn, om zich
op het dammen te concentreren. In
alle fasen van de voorbereiding had
hij een vinger in de pap. Zo regelde
hij een opdracht voor studenten
Sportmarketing, met als opbrengst
een doortimmerd advies met de titel
Damweek Hijken – The inclusive
Damweek. En inclusief wordt het
rond het World Cup toernooi en het
EK Rapid en Blitz. Er staan diverse
nevenactiviteiten op de rol en het
internetpubliek wordt ook nog eens
verwend met een fraaie website en
een livestream.

Woensdag ondertekenen verte-
genwoordigers uit sectoren als zorg,
sport, en onderwijs het sport- en ge-
zondheidsakkoord Midden-Dren-
the, met als eregast neuropsycho-
loog Erik Scherder.

Sipma is ter plekke, maar zal er
niet veel van meekrijgen. ,,Ik kom
om te spelen en te presteren. Een
goede start met enkele zeges lukt
vaak wel. Daarna moet ik de druk er-
op houden en nog minimaal een-
maal zien te winnen. Ik hoop maar
dat ik echt aan dammen toekom.
Dat weten mijn clubgenoten ook en
zij zullen me niet lastig vallen.”

De boodschap aan de overige be-
zoekers is duidelijk. Gelieve Wouter
Sipma niet te storen!

Alle informatie over de Damweek is te

vinden op https://damweek.hij-

kendtc.nl/

Grootmeester Wouter Sipma (29) doet vanaf zondag in Beilen mee aan de Dam-

week Hijken, waarvan hij zelf een van de dragende krachten is.
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