Dank Roel voor dertien mooie dagen
declamatie door Siep Buurke
maandag 4 februari 2019, Hijken
Marthy van Houtert vertelde mij
hoe hij van spanning haast
niet naar het scherm durfde te kijken
toen Schwarzman niet op tijd zijn klok indrukte
en jij toen al wereldkampioen werd.
De beslissing van de match was
fantastisch om te zien,
live op tv en
heel Nederland kon meegenieten.
Deze apotheose van de tweekamp
heeft een nieuwe standaard in het dammen gezet.
Live op televisie, RTV Drenthe,
met de spelers, het bord, de klok
en de analyse door Auke Scholma en Harm Wiersma in beeld.
Tussendoor ook nog eens interviews
met betrokken bestuurders,
toeschouwers
en na afloop de spelers.
En deze laatste dag,
met het steeds snellere tempo,
leverde mooie beelden op.
Zo is dammen als kijksport bijzonder geschikt.
De sfeer werd ook bepaald door het publiek dat begon af te tellen
toen de klok van Schwarzman naar nul ging
en begon te juichen bij de overwinning van jou,
Roel Boomstra, Nederlands Wereldkampioen Dammen.
Kippenvelmoment.
RTV Drenthe heeft dit alles dus perfect in beeld gebracht.
Volgend jaar weer bij TV Drenthe, zeker nu jij
hoe dan ook
een match om de wereldtitel gaat spelen.
De presentator zei het zelf in de uitzending: “Over twee jaar weer!”
En hij kan het weten.

Roel, jij bent de terechte winnaar.
En niet alleen omdat je onze clubgenoot bent
en we je aardig vinden.
Jij hebt laten zien dat je alle disciplines
beter beheerst dan Alexander Schwarzman.
Eigenlijk had je al wereldkampioen moeten zijn
toen je met 13-11
de reguliere partijenreeks afsloot.
Maar gelukkig: toen kwam de barrage,
die fascinerend dammen
en geweldige televisiebeelden opleverde.
De spanning in de zaal was op een gegeven moment te snijden.
En jij was ook daarin duidelijk de sterkste.
Alexander Schwarzman is een groot sportman.
Niet meer de nurks, die hij pakweg 20 jaar geleden was.
Nu is hij charmant, maakte grapjes
en was een attent en genereus verliezer.
De wijze waarop hij aangaf
dat jij, zijn tegenstander beter was dan hij,
was grandioos.
Alexander is een beetje ontheemd:
wonend in de Oekraïne terwijl hij Rus is. Hij kan daardoor
maar een paar maanden per jaar bij zijn gezin zijn.
Een door de politieke situatie gegroeid gegeven.
Absurd en tragisch.
Alexander is wel iemand die geleerd heeft
het altijd in zijn eentje te moeten doen.
Dat heeft hem in deze match opgebroken.
Hij had een falende taktiek.
Ging er van uit dat zijn tegenstander superieure kennis had.
En dat is natuurlijk ook zo.
Hij ging niet van eigen kracht uit.
Voor de match zei hij dat hij zijn speelwijze
zou moeten aanpassen om te kunnen winnen.
De tijden zijn dus veranderd Roel!
De Russen zijn zo bang voor je,
dat ze hun eigen speelstijl verloochenen.
Dan ben je met recht de sterkste.
Volgens mij kun je nog jaren wereldkampioen blijven.

Ik adviseer je om niet mee te doen
aan het WK in Yamoussoukro, Ivoorkust,
van 14 september tot 2 oktober van dit jaar.
Daar loop je de kans om in een voorronde
uitgeschakeld te worden,
zoals je in het WK in Tallinn is overkomen.
Je hebt in zo’n toernooi ook niets te bewijzen.
Eigenlijk zou zo’n tussentoernooi weer
een WK-kandidatentoernooi moeten zijn,
zoals we dat in het verleden hadden
en geen direct WK.
De winnaar is dan degene die jou uitdaagt.
Beschouw dit WK dus maar als een kandidatentoernooi,
dat dus jouw tegenstander oplevert,
Martijn of een Alexander die jou mag uitdagen.
In een match zie ik voorlopig niemand die jou kan verslaan.
Het record van Harm Wiersma, 6 keer wereldkampioen,
ligt in jouw bereik en het zij je van harte gegund.
Maar voorlopig sta je nou hier:
twee keer wereldkampioen,
in drie jaar tijd!

