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’Dambom’
luistert
naar naam
Ndjofang
Afrikaan toont verwoestende mentale kracht in
slotronde van WK
3

Door Bert Dollekamp
Ufa/Emmen Een handige fotoshopper zou het zo voor elkaar hebben. Pak de beroemde foto van
Aleksandr Vinokourov en Roberto
Urán in hun olympische eindsprint. Vervang Vinoukourov door
de indrukwekkende gestalte van
Jean-Marc Ndjofang uit Kameroen.
Laat de frêle Rus Alexander Getmanski de plaats innemen van
Urán. De geruchten rond de slotronde van het WK dammen in Ufa
van afgelopen woensdag doen de
rest. Waarom stortte de stelling van
tweevoudig Russisch kampioen
Getmanski plotseling als een kaartenhuis ineen? En kreeg zijn clubgenoot bij ereklasser Volendam,
Ndjofang, het zilver én een lucratieve WK match tegen Alexander
Georgiev in de schoot geworpen?
Navraag leert dat Getmanski waarschijnlijk toch aan een overdosis
spanning ten onder is gegaan. En
dat Ndjofang het volle gewicht van
zijn krachtige persoonlijkheid in de
strijd heeft geworpen, om de timide Rus stuk te spelen. Vermoedelijk
is hij daarbij tot het randje gegaan
van wat nog acceptabel is.
Ooggetuige Rob Clerc: "Getmanski heeft na afloop een uur zitten
janken en is naar ons toegekomen
om zijn excuses aan te bieden. Dat
was beslist niet gespeeld. Ik geloof
niet dat er partijen zijn weggegeven. Ndjofang is misschien wel de

mindere dammer, maar psychologisch superieur. Zijn killersmentaliteit en absolute wil om te winnen
gaf de doorslag."
Roel Boomstra is dezelfde mening toegedaan. "Ndjofang is technisch gezien geen topspeler, maar
wel een enorme vechter, dat heeft
hij ook in 2011 al bewezen toen hij
tegen alle verwachtingen in derde
werd." De Emmenaar vindt het wel
zonde dat hij het zilver en een WK
match met Georgiev is misgelopen.
"Die zal stiekem blij zijn dat hij niet
tegen mij hoeft, omdat ik mij op dit
moment als een van de weinigen
met hem kan meten. In principe
ben ik ook sterker dan Ndjofang, al
heeft die in Ufa met twee nederlagen en vijf overwinningen wel fantastisch gepresteerd."
Het incident bewijst maar weer dat
het bij dammen, net als bij alle andere sporten, niet enkel om techniek gaat. Topsport is keihard en
een sterke mentaliteit is onmisbaar
voor succes. Roel Boomstra heeft
het in Ufa bewezen, door naast enkele technische juweeltjes op beslissende momenten karakter te tonen. Uiteindelijk bleek dat genoeg
voor brons. Maar het perspectief
van een historische WK match
maakte bij de Afrikaan een verwoestende mentale kracht los. En
hoe jammer het ook voor Boomstra
en de arme Getmanski is, die match
heeft Ndjofang uiteindelijk gewoon verdiend. Kameroen zal op
zijn kop staan.
º De imposante gestalte van
Jean-Marc Ndjofang aan het
dambord. Foto: Geb Kos

