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aterdagavond laat ben ik
weer heerlijk thuisgekomen in Groningen. Na een
toernooi heb ik altijd een paar
dagen nodig (en nu wel wat
meer) om af te kicken. Weg is de
dagelijkse spanning, maar ook
het vaste ritme. En als je twee
weken weg bent geweest, zijn er
natuurlijk ook achterstanden
om in te halen.
Deze keer is het toch vooral
genieten van het uitkomen van

Ik hoop u een inkijkje
in het leven van een
dammer gegeven
te hebben
mijn droom. Met de festiviteiten
die ik voor de boeg heb, gaat dat
ook zeker lukken. Maar behalve
van mijn wereldtitel geniet ik
ook van de enorme aandacht die
dammen de afgelopen weken
heeft gekregen. Ik geloof dat de
damsport in Nederland in mijn
leven er nog nooit zo goed heeft
voorgestaan als nu en dat ik een
uithangbord voor dammen kan
zijn is prachtig. Maar ook andere
jonge spelers komen er aan!
Behalve Jan Groenendijk (18) en
Wouter Sipma (23), haalde Nederland een oranje podium op
het laatste jeugd-WK: Martijn
van IJzendoorn (19), Jitse Slump
(17) en Wouter Wolff (17).
Het is al te merken wat voor
invloed die aandacht heeft gehad. Ik hoorde over een jongen
van de Groningse jeugddamclub
Het Noorden dat hij eerder niet
of nauwelijks durfde te zeggen
dat hij op dammen zat, maar dat
nu trots aan zijn klasgenoten
vertelt, omdat het cool geworden is! Ik wist natuurlijk al dat
dammen leuk is, maar het is
hartverwarmend dat ook anderen dat durven uit te dragen.
Dagblad van het Noorden is
altijd al damgezind geweest en
het is prachtig hoeveel ruimte
de krant heeft gegeven voor de
WK-match, met dagelijkse verslaggeving en deze column. Rest
mij aan het eind van deze laatste
column u, beste lezer, te bedanken voor de leuke reacties die ik
afgelopen weken gekregen heb.
Ik hoop u een inkijkje in het
leven van een dammer gegeven
te hebben.
Als u nog geen dambord
heeft, schaf er dan een aan.
Heeft u het dambord nog niet
op tafel liggen, leg het er dan
neer en speel eens een potje
tegen uw klein(kind), partner,
buurman of collega. En misschien krijgt u de slag ook wel te
pakken...
ROEL BOOMSTRA

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

