07 december 2016 , pag. 32

Plaagstootjes na ‘Groningen’
ERNST SLAGTER
GRONINGEN Het Groningse gedeelte

van het WK dammen zit erop. Roel
Boomstra en zijn gevolg zijn met
een 5-3 voorsprong op zak al in het
Wageningen van Jan Groenendijk.

Terwijl beide titelkandidaten vandaag van een rustdag genieten, gaat
de Nederlandse twist om de wereldtitel ook eindelijk gepaard met de
nodige plaagstootjes over en weer.
Zo herhaalde Boomstra (23) na de
vierde partij van gisteren zijn woorden van een dag eerder.
Wéér had de Groninger vaak zeeen van tijd achter het bord, terwijl
Groenendijk (18) het veelal op het
laatste moment liet aankomen. ,,Als
ik zelf goed blijf spelen, verwacht ik
dat Jan in de problemen gaat komen.
Mijn tijdsbesteding is tot nu toe een
stuk beter”, zei Boomstra met nog
iets meer bravoure dan maandag.
Maar Groenendijk sleep de messen na de derde remise op rij ook
maar eens. Zeker, de Wageninger gaf
toe dat tijdnood hem in het vervolg
van de match weleens zou kunnen
opbreken. ,,Het is twee keer achter
elkaar vrij gevaarlijk geweest, inderdaad. Maar ik heb inmiddels ontdekt
dat Roel ook met veel bedenktijd behoorlijke rekenfouten kan maken.
Dat had ik van tevoren niet verwacht. Nu zit ik te wachten op het
moment dat ik door een fout van
hem kan winnen.”
Tot nog toe moet Groenendijk
met uitzondering van de gemiste
kans op zondag voornamelijk reparatiewerk verrichten. Wie weet verandert dat vanaf morgen in Wageningen, de thuisbasis van de mededinger van Boomstra. ,,Ik kan niet
wachten”, grijnsde Groenendijk, die
net als Boomstra gisteravond al naar
Wageningen verkaste.
Boomstra had genoten van de
openingsdagen in het vertrouwde
Groningen. Toen hij vorig jaar derde
werd op het WK in zijn eerdere
woonplaats Emmen, had hij veel hogere verwachtingen ervaren. ,,Daardoor werd het meer een thuisnádeel.”
Hoewel de match in alle hevigheid verder gaat, krijgen Bert Dollekamp en Danny Staal even adempauze. De aanjagers achter het Gro-
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ningse gedeelte van de wereldtitelstrijd hebben de dagelijkse gang van
zaken overgedragen aan hun collega’s in Wageningen.
Dollekamp en Staal blikten vermoeid maar tevreden terug op ‘hun’
gedeelte van de match met daarnaast de vele nevenactiviteiten in
het Van Swinderen Huys. Voorafgaand aan het WK keken beide heren
al handenwrijvend toe hoe de twee
jonge en frisse Nederlandse titelkandidaten voorheen gesloten deuren
open wisten te krijgen.
,,Toch heeft de zege van Roel op de
openingsdag meer dan alles gezegd”, meende Staal. ,,Oude matches
tussen Russen en Nederlanders liepen bijna altijd uit op remise. De partijen eindigden in sommige gevallen op 20-20. Dat beeld is blijven
hangen bij veel mensen en dus hanteerde de bond een soort ontsnappingsclausule bij deze match. Als er
vanaf het begin zeven remises zou-

den komen, moest er een beslissing
geforceerd worden.” Grijnzend:
,,Nou, dat idee kon na de openingsdag meteen de prullenbak in.”
Of dammend Groningen met ‘s
werelds besten in de stad imagotechnisch een slag heeft geslagen?
,,Dat valt of staat met de vraag wat er
ná het WK gaat gebeuren”, oordeelde Staal, straks als vanouds weer
vooral nauw betrokken bij damclub
Het Noorden. ,,Maar als we nu kansen laten liggen, hebben we onszelf

natuurlijk enorm te pakken.”
Staals mede-organisator Dollekamp sprak van een zaadje dat was
geplant, al plaatste hij zijn vraagtekens bij de wijze waarop de Nederlandse damwereld op dit moment is
ingericht. De Harksteder hoopt voor
de toekomst op een scenario waarin
damclubs bij omni-verenigingen terecht kunnen.
Terwijl de titelkandidaten gisteren op de eerste verdieping van het
Van Swinderen Huys hun hersens
pijnigden, gaf Dollekamp op de begane grond een lezing over de connectie tussen dammen en voetbal.
,,Arjen Robben was aanvoerder
van zijn damteam op school. Jan
Groenendijk voetbalt ook nog
steeds. Door dammen leer je intuitief handelen. Maar in onze grotendeels vergrijsde wereld ontbreken
de kaders, die er bij andere sporten
wel zijn. Een combinatie zou ijzersterk zijn.”

