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‘Feike had dit prachtig gevonden’
Een damcomputer is niet onverslaanbaar. Dat blijkt op het
toernooi dat de naam draagt van Feike Boomstra, de overleden vader van damgrootmeester Roel Boomstra.
DANIËLLE MOLENAAR

EMMEN In Hotel Ten Cate in Emmen
was gisteren het Feike Boomstra
Toernooi computerdammen. Het is
een van de bijprogramma’s van het
WK dammen dat tot en met zondag
in Emmen wordt gehouden. Het
computertoernooi is opgedragen
aan Feike Boomstra, de overleden
vader van grootmeester Roel Boomstra (22).
De uit Emmen afkomstige student natuurkunde in Groningen
concentreert zich als titelfavoriet op
het hoofdtoernooi. Hij doet niet mee
aan de strijd tussen elf damcomputers en dammers van Hijken DTC, de
damvereniging die het WK organiseert. Annemieke Boomstra (52)
vindt het eervol dat het onderdeel
computerdammen naar haar echtgenoot is genoemd. ,,Feike had dit
prachtig gevonden”, vertelt ze.
De Emmenaar overleed in 2010 op
64-jarige leeftijd. Zijn vrouw vertelt
dat hij door het damtalent van Roel
is geïnspireerd tot het ontwikkelen
van het damprogramma Boomstradam. Met dat programma won senior het open Nederlands kampioenschap computerdammen in 2008.
,,Mijn man was geen bijzonder goede dammer. Hij is als hobby een
damprogramma gaan ontwerpen.”
Een tweede verbeterde versie van
Boomstradam is door zijn overlijden
nooit goed doorontwikkeld.
Zij vindt het heel bijzonder dat
uitgerekend op het WK in Emmen,
waar haar zoon schittert, ook stil
wordt gestaan bij de prestaties van
zijn te jong gestorven vader. Moeder
Boomstra is dezer dagen met enige
regelmaat op het wereldtoernooi in
Emmen te vinden. De trotse moeder

Opperste concentratie tijdens het Feike Boomstra Toernooi.

‘Het is heel
jammer dat
mijn man het niet
kan meemaken’

woont vlabij Hotel ten Cate. ,,Het is
heel jammer dat mijn man het niet
kan meemaken.”
Een flink aantal wedstrijden van
mens tegen de computer eindigt in
remise. Het is een apart gezicht. De
ontwikkelaars met hun laptop met
damprogramma tegenover de mensen met een dambord. Organisator
Herm Jan Brascamp (71) uit Zuidlaren zegt dat een sterk veld van computerprogramma’s meedoet in Em-
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men. Hij constateert dat de menselijke dammers van damclub Hijken
flink tegengas geven tegen de onverslaanbaar geachte computers. ,,Onze
mensen geven zich echt niet zomaar
gewonnen.”
Annemieke Boomstra komt zondag even kijken bij het computerdammen. Voor de wedstrijd van haar
zoon begint, is ze al weg. Het WK is
nog zeker geen gelopen koers. De
spanning loopt op. ,,Ik volg veel vanachter de computer thuis. Ik begrijp
uit de berichten dat het nu weer iets
beter gaat voor Roel. Eerlijk gezegd
snap ik helemaal niets van het damspel. De wedstrijden duren soms
uren. Aan de ene kant wil ik er heel
graag bij zijn als Roel speelt. Aan de
andere kant ben ik veel te zenuwachtig.”
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