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Roel Boomstra (links) beraadt zich op de volgende zet, terwijl zijn rivaal Jan Groenendijk een kop thee nuttigt.
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GRONINGEN Het is smullen geblazen

bij het gevecht om de wereldtitel
dammen. Roel Boomstra leidt na
het openingsweekeinde in eigen
stad met 3-1 tegen Jan Groenendijk.

Toen Maarten Kolsloot in Groningen woonde, hing er in de studentenkamer van de toernooidirecteur
een enorme poster van Jannes van
der Wal aan de muur.
,,Als ik mensen over de vloer had,
verbaasde het me dat velen hem bij
naam bleken te kennen. Jannes was
een van de weinige dammers die een
icoon is geworden. Maar als één van
deze twee jongens straks ook wereldkampioen is, heeft diegene het
in zich net als Jannes een nieuwe generatie aan te spreken.”
Het was zaterdag precies 33 jaar
geleden dat Jannes van der Wal in

São Paulo de wereldtitel veroverde.
Net 27 jaar was de in 1996 overleden
Groninger toen. Met stadsgenoot
Roel Boomstra (23) of Jan Groenendijk (18) komt er deze maand hoe
dan ook een nog jongere wereldkampioen uit Nederland.
Eindelijk waren de ongeduldige rising stars zaterdag aan het eind van
de ochtend in hun natuurlijke habitat. Weg van alle bijzaken en overdonderende media-aandacht en gewoon zittend op een stoel achter een
dambord. In het monumentale Van
Swinderen Huys, dat wel.
Boomstra en Groenendijk begonnen hun match om de wereldtitel
met vuurwerk. Dat ontbrak nog bij
de openingszet, waar Harm Wiersma - in 1984 de laatste Nederlandse
wereldkampioen - verstek liet gaan.
Wiersma is verbolgen over de
gang van zaken in de bestuurslagen
van de damwereld en besloot daar-

om donderdag uit gewetensnood de
uitnodiging van de organisatie alsnog af te slaan. ,,Dit vinden we natuurlijk heel jammer, omdat we de
laatste Nederlandse wereldkampioen hier graag hadden gezien”, zei
Kolsloot. ,,Het heeft ons ook verrast,
maar uiteindelijk is het de keuze van
Wiersma. Voor mij is en blijft hij een
legende in deze sport.”
Boomstra hield zich verder niet
bezig met de afzegging van Wiersma. De Groninger was na zijn zege
van zaterdag opgetogen, omdat zijn

voorbereiding en tactiek hadden gewerkt tegen Groenendijk.
Gisteren waren er gemengde gevoelens. Enerzijds is remise bij
Boomstra geen felicitatie waard,
maar de Groninger kroop in de tweede wedstrijd door het oog van de
naald, omdat de avontuurlijke Groenendijk op winst stond. ,,Ik was totaal verloren”, zei Boomstra. ,,Gelukkig kon ik er nog remise van maken,
maar ik heb wel een klap gehad.”
Dat zat ‘m dus vooral in het feit
dat Groenendijk voor het eerst in
zijn leven een gewonnen stand tegen Boomstra te pakken had. ,,Hoewel ik een mooie kans heb verprutst,
ben ik trots op mijn spel”, liet Groenendijk weten. ,,Sommige mensen
waren voor deze match bang voor
het remise-probleem. Ik denk dat
Roel en ik dankzij deze mooie eerste
wedstrijden met dat vooroordeel
hebben afgerekend.”

