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Strateeg versus goochelaar

Sibrand Poppema (rechts) en burgemeester Peter den Oudsten, met assistent Jan Groenendijk naast hem, verrichten de opening in de Heymanszaal.
GRONINGEN Het dagje rust kwam

donderdag als geroepen voor Roel
Boomstra. Maar gistermiddag begon alles rond de strijd om de wereldtitel dammen pas echt.
Vandaag precies 34 jaar geleden veroverde Jannes van der Wal in São
Paulo de wereldtitel. Als het over
dammen gaat, is de inmiddels twintig jaar overleden Groninger uit
Friesland nooit ver weg. En gisteren
sprak Van der Wal het dampubliek
bij de officiële opening van het WK
in de Heymanszaal van het Academiegebouw zelfs toe.
Aan het begin van de officiële opening werd een kostelijke oude tv-opname van een partij tussen Van der
Wal en Harm Wiersma uit de jaren
tachtig vertoond. Daarin verwoorden de twee damiconen ‘live’ en op
geheel eigen wijze de gedachtenstroom die aan elke zet vooraf gaat.
Boomstra (23) schaterde op de eer-

ste rij net als zijn rivaal Jan Groenendijk (18) van het lachen. Toen de Groninger dinsdag aan tafel zat bij De
wereld draait door, hadden ze in Hilversum ook al een koddig fragment
van een schaatsende Van der Wal en
Wiersma opgeduikeld.
Van der Wal begon ooit aan een
studie wiskunde in Groningen;
Boomstra heeft net zijn bachelor natuurkunde afgerond. Daar was Sibrand Poppema, voorzitter van de
Raad van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen zich uiteraard
van bewust.
In zijn toespraak koos Poppema
evenwel niet te opzichtig partij voor
Boomstra in de twist met Wageninger Groenendijk. ,,We verwachten
een match waar we het nog jaren
over zullen hebben”, zei Poppema.
Toernooidirecteur Maarten Kolsloot herkende de Heymanszaal, aangezien hij heeft gestudeerd in Groningen. ,,Toen was het in deze zaal

alleen een stuk minder druk.” Kolsloot vroeg en kreeg applaus voor
Bert Dollekamp en Danny Staal, het
tweetal dat zich van meet af aan
sterk maakte voor het Groninger gedeelte van de WK-match. Tussen
neus en lippen door vroeg Kolsloot
aan Boomstra hoe hij de afgelopen
dagen had beleefd. ,,We wérden geleefd”, antwoordde Boomstra. ,,Ik
ben blij dat ik gisteren eindelijk een
dagje rust had.”
Hoe anders zal dat de komende
weken zijn. Boomstra en Groenen-
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dijk bepalen in Groningen, Wageningen en Den Haag wie de opvolger
van Wiersma wordt, in 1984 de laatste wereldkampioen van eigen bodem. Wiersma (63) zelf is gestrikt
voor de eerste zet van vandaag.
,,Roel is de echte strateeg en iemand die het onderste uit de kan wil
halen“, probeerde Harry Otten, president van de werelddambond
FMJD, de beide titelkandidaten te
omschrijven. ,,Jan is een stuk frivoler en niet bang om te vallen. Soms is
het een echte goochelaar.”
Strateeg versus goochelaar, dus.
Vanaf vandaag strijden ze in het monumentale Van Swinderen Huys om
de grootste eer in de damwereld. Of
Roel Boomstra de wereldtitel net als
Jannes van der Wal naar Groningen
haalt? Burgemeester Peter den Oudsten moest daarop het antwoord
schuldig blijven. De rest was voor
hem zo klaar als een klontje. ,,Ons talent gaat de hele wereld over.”

