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Gouden Wiersma-rand
op Seaports Masters
3 Derde editie damtoernooi Delfzijl in teken
van damhistorie

Door Bert Dollekamp
Delfzijl Vanmiddag om drie uur
start in theater De Molenberg in
Delfzijl de derde Groningen Seaports Masters. Aan het roer van
dit klassieke toernooi staat de
jubilerende dampromotor Harm
Wiersma met zijn secondanten
Rob van Heukelem en Siep
Buurke. Het trio leunt met zijn
begroting vooral op de stormbestendige hoofdsponsor Groningen Seaports en de gemeente
Delfzijl, maar zag de provincie
bakzeil halen. Het college had
bedacht dat 3000 aanwezige toeschouwers toch wel het minimum was om voor subsidie in
aanmerking te komen.
Max van den Berg cum suis
doen er goed aan zondagochtend om half elf, voorafgaand
aan het levensverhaal van
Wiersma, aan te schuiven bij de
lezing van damhistoricus Wim
van Mourik. Hij kan onderbouwen dat de vereiste aantallen bij
geen enkel denksportevenement ter wereld ooit vertoond
zijn, behalve als we internet
meerekenen. De virtuele reikwijdte van de denksporten
wordt met de dag groter en ook
de relatief bescheiden damsport
pronkt met prachtige websites
waarop liefhebbers toernooien
zet voor zet kunnen volgen,
compleet met analyses. Elke hit
telt mee en dus is Van Heukelem
zeer in zijn nopjes met het Chinese toptalent Wei Zhou uit
Chengdu (14 miljoen inwoners),
die de aandacht van het snel opkomende damland op Delfzijl
moet vestigen.
Het deelnemersveld komt uit
de koker van Harm Wiersma;
het 59-jarige fenomeen uit Goutum plaatst ’Delfzijl’ in het teken
van zijn gouden jubileum als

dammer. In die halve eeuw heeft
de zesvoudig wereldkampioen
zijn eigen keurmerk opgebouwd. Van Heukelem wil wel
even kwijt dat Wiersma door
veel bobo’s ten onrechte als lastig en wispelturig wordt gezien.
"Het tegendeel is waar. Wie zes
keer wereldkampioen wordt,
moet ongebaande paden durven
betreden en dat doet Harm. Hij
heeft een enorme kennis van de
damwereld en weet zijn uitgebreide netwerk uitstekend te benutten."
Wiersma is blij dat het toch
weer gelukt is het tweejaarlijkse
toernooi in Delfzijl van de grond
te krijgen. "Groningen heeft een
mooie traditie met het voormalig Brinta-toernooi in Hoogezand en de WK’s in de stad. In
Delfzijl krijgt dat een waardig
vervolg. De Seaports Masters is
een van de zeldzame rondtoernooien met een redelijke bedenktijd. In Peking speelden ze
afgelopen week bij de Mind Games met het Otten-systeem
(bedacht door werelddambondpresident en weerman Harry
Otten, red). Hij doet best nuttig
werk, maar zijn systeem is geen
serieuze denksport meer. Het
ontaardt meestal in gooi- en
smijtwerk met schijven. En de
uitslag is net als het weer: nauwelijks te voorspellen."
De Groningen Seaports Masters duurt tot volgende week zaterdag en is te volgen op
www.groningen-seaports-masters.eu.

