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Damtop komt bij Boomstra op de koffie
ACHTERGROND
EK DAMMEN IN EMMEN
3 Nationaal kampioen uit Emmen
behoort tot de favorieten op EK
3 Top tien van de wereldranglijst present in Emmen
3 Wereldkampioen Georgiev lijkt de
te kloppen man

Bert Dollekamp
Emmen Bouke Arends heeft woord gehouden.
Bij de sluiting van het NK dammen 2010 beloofde
de wethouder dat hij zich hard zou maken voor
een volgend toptoernooi in Emmen. Volgende

week zondag is het zo ver en biedt het
eerste ronde van de bondscompetitie is
Van der Valk hotel een week lang onderbovendien daags voor het EK gepland en
dak aan ruim honderd dammers, die eldat scheelt weer een retourtje Moskou.
kaar in negen ronden ’Zwitsers’ de EuroSportief gezien is het toernooi extra
pese titel bij de mannen en de vrouwen
aantrekkelijk vanwege drie te verdienen
betwisten. Ze komen op de koffie bij EmWK-tickets. De organisatie pronkt bomenaar Roel Boomstra, die dit jaar definivendien met ruim twintig nationaliteitief is doorgebroken en zich tot de absoten, waarvan liefst acht voor het eerst op
lute favorieten mag rekenen.
een EK. Daar zitten enkele damtoeristen
¬ Boomstra
Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat
bij, die eigenlijk niets op een EK te zoeken
het organisatiecomité onder leiding van de onver- hebben, maar een kniesoor die daar op let; temeer
moeibare dampromotors Wim Koopman en Harry omdat maar liefst 28 grootmeesters en vele subde Groot het EK min of meer in de schoot kreeg toppers zich hebben ingeschreven.
geworpen. De kleine Europese bond is allang blij
De top 10 van de wereldranglijst is van de partij,
dat men het tweejaarlijkse titeltoernooi ergens met als blikvangers wereldkampioen Georgiev,
kan slijten, terwijl de toppers van vooral Oost-Eu- zijn voorganger Schwarzman en de herboren oudropese komaf gewend zijn hun kunsten – crisis of kampioen Alexei Tsjizjov, die onlangs ouderwets
geen crisis - voor een habbekrats te vertonen. De uithaalde door de Olympiade in Lille te winnen.

De Nederlandse equipe onder leiding van
bondscoach Rob Clerc is niet van plan zich bij de
Russische suprematie neer te leggen. Alle ogen
zijn gericht op de Emmenaar Roel Boomstra, die
ook na zijn eerste nationale titel de successen aaneen rijgt en met vijf medailles uit Lille terugkwam, waaronder goud in het Rapid toernooi.
Maar er zijn meer kapers op de kust, waaronder
een handvol noordelijke troeven, die we de komende week zullen introduceren. Kan veteraan
Auke Scholma uit Baflo nog eens stunten? Breekt
Europees juniorenkampioen Wouter Sipma uit
Hijken definitief door? Grijpt de nummer 4 van
het NK, Michiel Kroesbergen uit Groningen, de
macht? Benut Emmenaar Jacob Okken het thuisvoordeel? Of speelt stad-Groninger Martin Dolfing eindelijk het hele pak zoek? Over twee weken
weten we meer.

