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Wereldkampioen Roel Boomstra wordt in Den Haag met open armen en high fives ontvangen door jonge fans.
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‘Dit moet pas het begin zijn’
ERNST SLAGTER

DEN HAAG Het einde van de wereld-

titelstrijd tussen Roel Boomstra en
Jan Groenendijk is in de damwereld pas het begin van veel meer
moois. Althans, dat is de bedoeling.
Even dacht de vriendin van toernooidirecteur Maarten Kolsloot dat
de rust na twee slopende weken
weer zou wederkeren. Totdat Kolsloot haar mededeelde dat de voorbereidingen op het WK van 2018 vanaf
vandaag beginnen. ,,Daar reageerde
mijn vriendin nogal verontrust op”,
zei Kolsloot droogjes. ,,Maar we
moeten elkaar na dit mooie WK niet
op de schouders gaan slaan. Twee
schitterende weken trekken deze
sport niet uit het slop.”
De ledenaantallen bij damverenigingen in den lande zijn al jaren tanende. Hoewel de aandacht voor de
match de voorbije weken als over-

weldigend werd ervaren, is het nog
maar de vraag wat het effect voor de
nabije toekomst is.
Ook Kolsloot heeft daar nog geen
pasklaar antwoord op, maar de toernooidirecteur meent dat dammend
Nederland goud in handen heeft. ,,Ik
ben heel blij met Roel Boomstra als
uithangbord, ook omdat hij zo goed
is omgegaan met alle aandacht.
Want vergis je niet: toen die jongen
nog maar een jaar of elf was, stond in
het beleidsprogramma van de dambond dat hij ooit wereldkampioen
moest worden. Die druk had hem
ook kunnen opvreten.”
Kolsloot prijst zich dus gelukkig
met Boomstra, maar doet dat net zo
goed met Groenendijk. Hij noemde
ook Hijkenaar Wouter Sipma - één
van Boomstra’s begeleiders gedurende de match - en een aanstormend talent als Martijn van IJzendoorn. ,,Dat zijn stuk voor stuk jonge
topdammers die de sport de komen-

‘Twee schitterende
weken trekken
deze sport niet
uit het slop’
de jaren kunnen dragen. We moeten
nu vol op hen inzetten.”
Arbiter Frank Teer , die de afgelopen twee weken constant in dezelfde ruimte als Boomstra en Groenendijk zat, sloot zich bij die woorden
aan. De gelouterde scheidsrechter
had eerder de leiding bij de WK-matches tussen de Russen Alexander
Georgiev en Alexander Schwarzman. ,
,,Boomstra en Groenendijk waren
zeer verfrissend, zowel op als naast
het dambord”, oordeelde Teer. ,,Als
zij de komende jaren de dienst blijven uitmaken, denk ik dat de gevol-

gen voor de damsport in Nederland
heel positief kunnen zijn. In de tijden van Ton Sijbrands en Harm
Wiersma is het ledenaantal van de
dambond naar een recordhoogte gestegen. Op diezelfde aanzuigende
werking hoop ik ook nu.”
Bert Dollekamp, de aanjager achter het Groningse gedeelte van de
match, heeft nog zijn twijfels. ,,Het
zou goed kunnen dat deze match
voor een korte opleving zorgt. Maar
als er niets verandert in de damwereld, zal het effect ook net zo snel
weer wegebben”, aldus Dollekamp.
De Harksteder pleit voor omniverenigingen. De kaders die damverenigingen grotendeels ontberen,
zijn namelijk wel terug te vinden in
grotere sporten als voetbal en hockey. ,,Ik blijf me hard maken voor
een combinatie tussen denk- en fysieke sporten. We kunnen elkaar op
meerdere vlakken versterken. Daar
is de grootste slag te slaan.”

