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Damtoernooi

vergt uiterste concentratie

REPORTAGE
FINALE KAMPIOENSCHAP TYNAARLO
3 Scholieren hoogste groepen basisscholen offeren hun woensdagmiddag op

’’

Dammen
is niet echt
mijn sport

Door Willem van Hamersvelt
Vries Een rijtje glimmende bekers wenkt op een
muurtje. In de leefkuil van basisschool de Vijverstee
zitten groepjes kinderen in opperste concentratie over
hun tafels gebogen. Nee, geen strafwerk op deze vrije
woensdagmiddag. We zijn hier getuige van een aanmerkelijk serieuzere aangelegenheid: dammen. En
wel de finale van het kampioenschap van de gemeente
Tynaarlo voor de twee hoogste groepen uit het basisonderwijs. Er staat - naast de bekers - nog al wat op het
spel. De vier beste teams mogen door naar het provinciale treffen.
In de clubkleur van zijn eigen De Vijverstee, knalgeel, volgt Tijn Varwijk (11) de verrichtingen van zijn
schoolgenoot Djimmer Riemersma, eveneens 11 jaar
jong. Tijn is even klaar. Hij heeft zijn eigen partij verloren, maar heeft desondanks best lol in dammen. "Leuk
om een keer te doen, maar het is niet echt mijn sport,
hoor." Laat uw verslaggever een keer raden: Voetbal
zeker wel? Juist. En wel bij het plaatselijke VAKO.
"Maar híj is echt goed", wijst Tijn naar Djimmer. Klopt.
De jeugdige dammer op zwart stapelt met speels gemak de ene witte steen na de andere aan zijn kant van
het bord. De tegenstander slaat de slachting onder zijn
legers met verbijstering gade.
Nadat hij een handje van zijn verslagen opponent
heeft ontvangen, is de jonge Riemersma (kwiek gelkuifje, open blik) niets te beroerd om de krant even te
woord te staan. Nee, deze overwinning komt zeker
niet als een verrassing. "Ik ben heel goed", spreekt hij.
Om meteen een deel van de eer naar zijn vader door te
schuiven. "Dammen heb ik van hem geleerd. Hij is heel
erg goed." Djimmer stond vorig jaar met zijn team in
de halve finale van het landelijke kampioenschap.
Toch zit hij niet bij een damclub. Hij voetbalt en tennist. "Ben ik ook goed in." Is hij ergens ook niet goed in
wellicht? Djimmer neemt de tijd voor een afgewogen
antwoord. Dan: "Nee. Ik kan niks bedenken."

¬ Krakende hersens, natte zweetplekken, uiterste concentratie. Vlak zo’n damtoernooi voor scholieren niet uit. Het team van De Kooi 1
(Eelde) ging met de eerste prijs naar huis. De Holtenhoek (Vries), De Vijverstee (Vries) en De Kooi 2 volgden op gepaste afstand. Foto:
DvhN/Kees van de Veen

