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‘Binnen tien jaar kampioen uit Afrika’
In Hotel ten Cate in Emmen werd gistermiddag de Rus Alexander Georgiev wereldkampioen dammen. Volgens Siep Buurke uit Eelde is het een kwestie van tijd dat een Afrikaan die titel wint.
JAN WILLEM HORSTMAN
EMMEN Spanning in Hotel Ten Cate

in Emmen gistermorgen. Twee Nederlanders maken op de slotdag van
het wereldkampioenschap dammen
nog (een kleine) kans op de wereldtitel. De plaatselijke favoriet, Roel
Boomstra, haakt als eerste af. De
hoop is dan gevestigd op de vwoscholier Jan Groenendijk die in kansrijke positie de Fransman Arnaud
Cordier laat ontsnappen. Daarmee is
de Rus Alexander Georgiev zeker
van prolongatie van zijn titel.
Veel toeschouwers reageerden teleurgesteld, ook Siep Buurke, een
damfanaat uit Eelde en gedurende
het toernooi optredend als perschef.
Ze hadden zo graag een Nederlandse
wereldkampioen gezien. 31 jaar geleden is het al dat Harm Wiersma dit
kunstje flikte. Daarna waren het
voortdurend Russen die de lakens
uitdeelden. ,,Alleen in 1993 won een
dammer uit Letland’’, zegt Buurke.
Aan het toernooi in Emmen deden twintig dammers mee. Hun verrichtingen konden op meerdere
plekken in het hotel worden bekeken. Buurke: ,,Het was een fantastisch toernooi. Het bleef tot de laatste dag spannend, alles was prima
geregeld en er heerste een plezierige
sfeer.’’
Siep Buurke damt niet alleen
graag, hij praat er ook graag over.
,,Als er één werelddeel is waar de
damsport in opkomst is, is het wel
Afrika. Overal zie je daar mensen
dammen. Er zijn spelers die een bord
en schijven gebruiken, maar lang
niet iedereen heeft die tot zijn beschikking. Geen probleem. Wie geen
dambord heeft, tekent er eentje in
het zand. En dopjes van flessen kun
je prima gebruiken als damschijven.’’
De Nederlandse dambond schoof
Emmen als speelstad naar voren
omdat dit de voormalige woonplaats is van Roel Boomstra. Veel
ogen waren op hem gericht, want
het zou fantastisch zijn als hij op eigen bodem de wereldtitel zou bin-

Siep Buurke vond het een fantastisch toernooi, al had hij liever een andere winnaar gezien.

nenslepen. Hij werd uiteindelijk derde, achter de wereldkampioen en
landgenoot Jan Groenendijk.
De complimenten van Buurke
moeten Hans ten Cate van het gelijknamige hotel als muziek in de oren
hebben geklonken. Hij heeft er alles
aan gedaan om het de spelers en het
publiek naar de zin te maken. Enkele
dammers werden zelfs door hem
met een door kunstenaars beschilderde Rolls Royce van het station gehaald. ,,Het is niet alleen leuk en bijzonder om zo’n evenement binnen
de poort te hebben, het zorgt er ook
voor dat er over het hotel wordt ge-

‘Boomstra en
Shaibakov hadden
cadeautjes voor
elkaar gekocht’

sproken’’, zegt de hotelier.
Alle spelers sliepen in het hotel.
Buurke heeft niets gemerkt van animositeit tussen de rivalen. ,,Wat je
wel zag, was dat er groepjes ontston-
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den. De Nederlanders trokken met
elkaar op en dat gold ook voor de
spelers die Russisch en Frans spreken. Veel jongens kennen elkaar al
jarenlang. Boomstra en de Russische
speler Sjajbakov hadden zelfs cadeautjes voor elkaar gekocht.’’
Een kwart van de spelers kwam uit
Afrika. Buurke is blij met deelnemers uit dit continent. ,,Veel Afrikanen spelen verrassend. Ze kiezen
vaak voor spelsystemen die je niet
verwacht. Dat is verfrissend voor
een toernooi, zij maken het geheel in
meerdere opzichten een stuk kleurrijker.’’

Wie het overzicht van kampioenen sinds 1885 bekijkt, ziet dat Afrika
één keer een wereldkampioen voortbracht: de Senegalees Baba Sy. Dat
was begin jaren zestig. Zes keer was
een Nederlander ’s werelds sterkste
dammer. Gisteren in Emmen waren
Roel Boomstra en Jan Groenendijk
dus vlakbij de titel, maar opnieuw
trok Alexander Georgiev aan het
langste eind. Voor de negende keer
alweer. Buurke: ,,De Nederlanders
hebben de komende jaren nog alle
kansen, maar let op mijn woorden:
binnen nu en tien jaar is er ook weer
een wereldkampioen uit Afrika.’’

