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‘Roel moet wereldkampioen worden’
Emmen is de komende weken
gastheer van het
WK dammen. Wat
zijn de ‘do’s and
don’ts’? Er zijn zat
ongeschreven regels, voor zowel
spelers als toeschouwers.
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‘G

a je mee? Kijken naar
twintig stilzittende, in
gepeins
verzonken
denksporters in een
zaaltje waar het muisstil is?’
Toegegeven: even gaan kijken bij
het wereldkampioenschap dammen
is geen uitje waar jan en alleman om
staat te springen. Maar de liefhebber
kan bij hotel Ten Cate in Emmen volop genieten; daar zitten ze: mannen
wier reken- en denkkwaliteiten
soms bijna bovenmenselijk zijn.
Alexey Tsizjov, fenomeen. Alexander Georgiev, regerend wereldkampioen. Roel Boomstra, gedroomd
wereldkampioen.
In de analyseruimte is er volop bedrijvigheid. Als je het tenminste vergelijkt met de speelzaal, waar je een
speld kunt horen vallen, waar de arbiter je een kwade blik zal toewerpen
als je alleen al fluistert. Laat staan dat
je telefoon afgaat…
Auke Scholma en Harm Wiersma
analyseren beurtelings of samen de
partijen, die via electronische borden live te volgen zijn. Met een cameraatje en microfoon zijn de analisten ook te volgen op internet.
Drieduizend bezoekers hadden ze op
de openingsdag.
,,Wouter Sipma zit tegen een van
de zwakkeren. Hij maakt écht een
vliegende start als hij deze ook
wint’’, begint Scholma hoopvol aan
de partij van Sipma tegen de zwakke
Silva. Maar al snel ziet ook Scholma

Na afloop van zijn remisepartij overdenkt Roel Boomstra (links) in de analysezaal zijn zetten.

nauwelijks winstkansen voor de
Drent. ,,Zijn stand is niet zo dat je nu
jippie-ja-jee gaat roepen.’’
In de speelzaal moet de telefoon
op stil staan, vermeldt het briefje op
de deur. De dammers zelf mogen er
geen gebruik van maken. ,,E-doping’’, verduidelijkt Siep Buurke,
perschef namens de organisatie. O
ja, er zijn wel wat relletjes geweest
nadat mensen wat té vaak het toilet
bezochten en vervolgens de zware
partij moeiteloos afwikkelden naar
winst. De damcomputer weet alles.
,,Vorig jaar werd er op gecontroleerd. Nu wordt er ook naar gekeken’’, vermoedt Buurke. ,,Maar het is
eigenlijk vanzelfsprekend dat je als

‘Op het bord
is het
puur oorlog’

speler zo niet wilt winnen. Dat is
zó’n schande. Bovendien valt het
ook op als je ineens rare zetten
speelt.’’
De spelers zijn in de zaal afgeschermd van het publiek door middel van een koord; daarachter is verder alleen de arbitrage toegestaan.
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,,Zelfs de organisatie heeft daar niets
te zoeken’’, meldt Buurke. Fotografen mogen te allen tijde foto’s maken, maar tien minuten na het begin
van de partij is flitsen verboden.
Ooit, in de jaren tachtig en eerder,
werd ook in de damsport gewag gemaakt van psychologische oorlogsvoering. Werd iemand uit het publiek verwijderd omdat ie één van de
Russen uit zijn concentratie zou halen. ,,Haha, dat is van lang geleden’’,
zegt Buurke. ,,Je krijgt ze bovendien
niet zomaar uit hun cocon, echt niet.
En pas op als je dat wél doet, hé.
Dammers zijn over het algemeen
vredelievende karakters, maar op
het bord is het puur oorlog.’’

Om eraan toe te voegen dat het
‘nu eindelijk wel eens’ tijd wordt
voor een Nederlandse wereldkampioen. ,,Het is 32 jaar geleden dat Harm
Wiersma won. Een veel te lange tijd
voor een damnatie als Nederland. En
Roel moet het doen. Verder is er,
denk ik, niemand die het kan. In 2013
is al in het beleidsplan van de dambond opgenomen dat Boomstra in
2015 wereldkampioen moet worden.
Dat doe je niet zomaar. Het zou goed
zijn voor ons imago. Let maar op,
dan zul je Roel zien in de talkshows.
Lukt het niet, dan is het een teleurstelling. Ook voor ons. We zullen
zeggen: het was een mooi toernooi,
maar dan overheerst teleurstelling.’’

