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Wereldkampioenschap in Drenthe
BERT DOLLEKAMP

EMMEN Dertig jaar geleden leverde

Harm Wiersma de laatste Nederlandse wereldtitel dammen in. In
november dient zich met Roel
Boomstra eindelijk weer een serieuze gegadigde aan.
Niet toevallig heeft de thuisbasis van
de in Groningen natuurkunde studerende Boomstra zich opgeworpen
als gastheer van de mondiale damtop. De kleurrijke gevel van ‘kunst’
hotel Ten Cate in Emmen staat van 8
tot 25 november symbool voor de
ambitie van de organisatie onder leiding van Wim Koopman, die de
damsport definitief van het suffe
imago wil bevrijden.
En zo kon het gebeuren dat wielrenner Tijmen Eising afgelopen zaterdag werd ingehuurd om in een
spectaculaire fakepartij juniorenkampioen dammen Wouter Wolff
van het bord te combineren. Een ste-

vige dosis E-doping werd via een
oortje toegediend door WK deelnemer Wouter Sipma.
Als het aan perschef Benjo Verberkt en zijn collega’s ligt, worden er
de komende maanden meer steentjes in de pr-vijver gegooid. Zo wordt
over de loting op 2 oktober onderhandeld met het Emmer dierenpark.
Scholen en bejaardencentra worden
gemobiliseerd om het dammen als
de ideale hersengymnastiek te promoten.
Daarnaast is zesvoudig oud-wereldkampioen Harm Wiersma aangetrokken om samen met Dagblad
van het Noorden damredacteur Auke Scholma het toernooi van commentaar te voorzien op de internetsite, die door nijvere programmeurs
in elkaar wordt geknutseld.
Toch zal nog een hele toer worden
om de gewenste facelift te realiseren.
Hoewel de damsport in landen als
China en Brazilië aardig lijkt op te leven, kan ze in organisatorisch en

vooral financieel opzicht niet tippen
aan denksporten als schaken en
bridge, die meer dan het sobere
damspel appelleren aan de intellectuele verbeelding van geldschieters.
Illustratief is het kennelijke onvermogen van de werelddambond om
de in potentie toch historische WKmatch tussen uitdager Jean-Marc
Ndjofang uit Kameroen en titelverdediger Alexander Georgiev van de
grond te tillen.
Dan heeft de Drentse WK-organisatie, die begin november in Beilen
ook het jeugd-WK voor zijn rekening
neemt, het beter voor elkaar. Niettemin zoeken Wim Koopman en zijn
maten nog naarstig naar sponsors
die zich willen afficheren met het
schijnbaar eenvoudige bordspel met
zijn enorme diepgang.
Wie weet is er via een no cure no
pay constructie zaken te doen. Met
uiteraard als voorwaarde dat damhelden van weleer als Ton Sijbrands,
Harm Wiersma en Jannes van der

