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,,Als dat maar goed gaat’’, zie je Hoogeveen-boegbeeld Gerard Bruins (rechtsachter) denken, als talent Wouter Sosef (links)
de aanval kiest tegen grootmeester Macodou M'Diaye. De ervaren Senegalees won het spectaculaire treffen, maar was na
afloop vol lof over zijn jeugdige tegenstander. Bruins verloor zelf van subtopper Bert Aalberts. FOTO GERRIT BOER

Kleurrijke damsamba
strijkt neer in Hoogeveen
BERT DOLLEKAMP

HOOGEVEEN Een bont internatio-

naal gezelschap is neergestreken in
Hoogeveen voor de achtste editie
van het MTB Open. Onder de deelnemers het bijna voltallige Afrikaanse team dat onlangs in Brunssum nipt verloor van Nederland.
De interland paste in de oefencampagne voor het WK in oktober in Litouwen, waar wereldkampioen Roel
Boomstra met Wouter Sipma, Jan
Groenendijk en Martijn van IJzendoorn als de door de Beatles geïnspireerde Fabulous Four de titel opnieuw naar Nederland wil halen.
In Hoogeveen is van dit kwartet
alleen nationaal kampioen Van
IJzendoorn van de partij. De jeugdwereldkampioen zette in 2016 de
MTB Open naar zijn hand en verkeert een jaar later in de vorm van
zijn leven.
De 110 deelnemers, waarvan de
plaatselijke damclub zowel nestor
Jan Bazuin (81) als benjamin Wilmer
Oostindiër (11) afvaardigt, werken
tot en met zaterdag acht ronden af
volgens het zogeheten Zwitsers systeem, waarin steeds spelers met een
gelijk aantal punten elkaar treffen.
Vanwege het loterijgehalte in de paringen is de formule volstrekt ongeschikt (hoewel helaas regelmatig ge-

In de loop van de
week komen de
cracks vanzelf
bovendrijven
bruikt) bij titeltoernooien, maar ideaal voor de jaarlijkse zomer carrousel, waarin Hoogeveen zich een
vaste plaats heeft verworven. In de
loop van de week komen de cracks
vanzelf bovendrijven, maar niet nadat ze diverse regionale en plaatselijke schijvenschuivers hebben vergast op een gratis damlesje.
Harrie Hoonhorst uit Nijverdal
koos tegen Martijn van IJzendoorn
de vlucht naar voren maar liep al
vroeg volledig vast in een combinatief vangweb. Hetzelfde overkwam
veteraan Meint de Vries tegen grootmeester Auke Scholma uit Baflo, die
het klassieke tempospel besloot met
fraai slagwerk. Hoogeveen troef wereldkampioene Natalia Sadowska
stuurde met speels gemak Hans
Loots het bos in.
En dan de Afrikanen. De Senegalees Macodou N’Diaye fronste de
wenkbrauwen, toen de piepjonge
Wouter Sosef op klaarlichte dag een
Naamloos Skelet op het bord bracht,

maar de ervaren grootmeester won
tenslotte overtuigend. Ook Thomy
Lucien Mbongo uit Kameroen damde de samba en spleet in swingende
stijl de stelling van Surinamer Cyril
Sluisdom.
En zo werd het eerste kaf van het
koren gescheiden. Al mocht toernooitijger Anton Schotanus (74) uit
Leeuwarden van geluk spreken dat
nationaal pupillenkampioene Lisa
Scholten uit Hoogeveen na een ijzersterk middenspel het spoor bijster
raakte. Veelvoudig Fries kampioen
Schotanus geldt op zijn oude dag als
de primus inter pares onder de amateur dammers. De voormalig leraar
Duits, die in Jannes van der Wal ooit
een niet al te oplettende leerling
had, verblikt of verbloost ook bij een
matig optreden niet. Onverstoorbaar en vooral tactisch sterk zal hij
zeker nog van zich laten horen.
Hetzelfde geldt voor Jean-Marc
Ndjofang, die na een reglementaire
remise pas vandaag uit de startblokken gaat. De markante grootmeester
uit Kameroen, die in 2015 nog een
nipt verloren match om de wereldtitel speelde tegen de Rus Georgiev,
werd vorige week ontboden bij zijn
president die volgens de geruchten
grote plannen heeft met de damsport.
Maar in Hoogeveen zullen ze zeggen: eerst zien en dan geloven.

