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REPORTAGE HULDIGING DTC
DTC Hijken is gisteren gehuldigd door het gemeentebestuur van MiddenDrenthe. De dammers van het eerste team zijn landskampioen in de hoogste
klasse.

Dammers van DTC danken
teamgeest
titel aan teamgees
eamgeest
Bernd Otter
BEILEN/HIJKEN Teamgeest heeft volgens de dammers van het eerste
team van DTC Hijken een belangrijke rol gespeeld in het behalen van de
landstitel in de ereklasse. Gisteren is
het gemeentehuis in Beilen zijn ze
gelauwerd vanwege die volgens wethouder Jannes Pit ’bijzondere en
unieke gebeurtenis.’ Hij wees erop
dat Hijken geen wereldstad is maar
wel op de kaart staat als ’damdorp’.
Niet dat alle spelers uit Hijken komen, want DTC is ooit ontstaan door
een fusie met het Drents Tiental.
Veruit de meeste teamleden komen
uit Drenthe. Een Litouwer vormt de
uitzondering.
Het Drentse damteam is bar trots
op de grote beker, want zover zijn ze
niet eerder gekomen in wat ze noemen de sterkste competitie ter wereld. Volgens teamlid Jan Ekke de
Vries hebben teams uit Volendam en
Apeldoorn op papier sterkere spelers, maar maakt de sfeer in het team
een belangrijk verschil. Volgens De
Vries speelt een team slechter als er
onzekerheid heerst. Dat damsport
geen teamsport zou zijn is niet het
enige misverstand dat bij de huldiging op tafel komt. Het team facebookt en twittert wat af om elkaar op
de hoogte te houden, trainen doen
ze veelal op de computer en de lichamelijke conditie is zeker van groot
belang om een lang toernooi tot een

¬ De nationaal kampioenen dammen worden gehuldigd door wethouder Jannes Pit van Midden-Drenthe. Foto Marcel Jurian de Jong.

De meeste
teamleden komen
uit Drenthe
goed einde te brengen. En om topdammer te zijn hoef je niet doorgeleerd te hebben, want Roel Boomstra
was het al toen hij als 13-jarige toe-

trad tot het eerste team. ,,Ik ben nu
topdammer en student natuurkunde’’, meldt de nu 20-jarige als zijn beroep wordt gevraagd. Wouter Sipma
(20) uit – jawel – Hijken is nog zo’n
natuurtalent waar de concurrentie
jaloers op is. Gemiddeld besteed hij
twintig uur per week aan het dammen. Dat is volgens hem nodig omdat het niveau in de competitie
steeds hoger wordt.
Want volgend jaar wil DTC weer
die beker winnen en dan zónder beslissingsduel.

