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O

p avonden tijdens toernooien doe ik meestal
niets. De partij heeft veel
energie gevreten en dan is het
eigenlijk aftellen tot het moment waarop ik ga slapen. Ik app
en Facebook nog heel wat af met
de mensen die me positieve
energie geven. Wouter Sipma
komt elke avond wel theedrinken, maar is ook geen spraakwaterval. Meestal gaat de tv dan
aan, in de hoop op iets vermakelijks. De ene dag is dat leedvermaak, als het MTV-programma
Catfish bijna plaatsvervangende
schaamte oproept bij ons en de
andere dag is dat een actieserie
of slechte film op een van de

Wouter Sipma is ook
geen spraakwaterval
andere commerciële zenders.
Zondag vonden we de BBCserie Planet Earth II met als
thema van de uitzending: gras.
Klinkt niet boeiend, maar het
was voor mij uitermate geschikt:
op bed liggend naar de meest
wonderbaarlijke dieren kijken.
Een soort vogel, levend in hoog
gras, die zo lang mogelijk (dus
niet zo hoog mogelijk) boven
het gras uit probeert te springen, om zo indruk te maken op
het vrouwtje. Daarna een vosje
die door gericht te springen als
een duikende Jan-van-Gent de
grasbedekkende laag sneeuw
doorboort om zo bij zijn prooi te
komen. Het hoogtepunt van de
uitzending was absoluut de
achtervolging van een piepjonge
kariboe door een witte wolf.
Stukje voor stukje kwam het
roofdier dichterbij over het
ruige grasland, maar wonder
boven wonder wist het jong te
ontkomen, op basis van zijn
betere uithoudingsvermogen, zo
legde David Attenborough uit.
Met vrijelijk associëren kun je
tot een parallel met de match
komen: de verschillende types
grasland zijn te vergelijken met
de verschillende posities waar ik
op het dambord mee te maken
krijg. De skills die de dieren
gebruiken om te overleven moet
ik ook toepassen: de doeltreffendheid van het jagende vosje
die zijn muis te pakken krijgt,
maar ook op de lange termijn
(de match bestaat immers uit 12
rondes) mijn directe tegenstander voorblijven.
Zoals iemand reageerde op
het door Top Notch geproduceerde promofilmpje van de
match, 'meer van deze random
shit graag!', zo kom ik ook mijn
avonden wel door met al die
random shit op tv!
ROEL BOOMSTRA

Tijdens het WK dammen schrijft
Roel Boomstra exclusief voor deze
krant een column.

