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Een barrage van de
ongeschreven regels
BERT DOLLEKAMP

HIJKEN Hijken DTC reist zaterdag af

naar Schiedam voor de barrage om
de clubtitel dammen. Ongeschreven regels werken tot dusver in het
voordeel van de thuisclub. Op eentje na: dat de sterkste meestal wint.
Damlegende Ton Sijbrands heeft de
wedstrijdsport allang vaarwel gezegd, maar voormalige strijdmakkers als Anatoli Gantwarg, Rob Clerc,
Hans Jansen en Auke Scholma doen
nog steeds met de besten mee. Primus inter pares der mastodonten is
Sijbrands vroegere rivaal Harm
Wiersma, die namens Hijken DTC dit
jaar de pannen van het dak speelt en
volgens de kenners gerust een gooi
naar een zevende wereldtitel kan
doen.
Díe kans is echter klein, omdat
Wiersma net als Sijbrands destijds
hoge eisen aan de randvoorwaarden
stelt en die zijn in de damsport doorgaans slecht geregeld.
Illustratief is volgens Hijken-preses Wim Koopman de aanloop naar
de barrage. ,,Huissen had nota bene
al een zaal aangeboden omdat de afstand tussen Hijken en Schiedam
meer dan 200 kilometer is en in het
reglement staat dat er dan op neutraal terrein gespeeld wordt. De wedstrijdcommissie hanteerde echter
de ongeschreven regel dat Schiedam
na hun uitbeurt in Hijken recht had
op een thuiswedstrijd. Toen wij aantoonden dat zowel Hijken in 2014 als
Huissen in 2015 vanwege meer gereisde kilometers wél extra thuisvoordeel kregen, bedacht men een
nieuwe ongeschreven regel. Schiedam heeft dit jaar zes en Hijken vijf
uitwedstrijden en zo komen we toch
in Schiedam uit.”
De bond heeft inmiddels beterschap beloofd en komt volgend jaar
met een waterdicht protocol. Hijken
heeft de knop ondertussen omgezet
en reist zaterdag opgewekt per luxe
wagen naar Schiedam. Het zal net als
in de competitie moeten winnen,
omdat Schiedam vier partijen meer
won dan de Drenten.
Hoe dat zo kwam lezen we op de
website van de club. ,,Het rooster
van de ereklasse zit zo in elkaar, dat
de Schiedammers telkens de tegenstander van Hijken een ronde later
krijgen. Hijken ontneemt de tegenstander de illusie en wij nemen de
ronde later dankbaar de punten in
ontvangst.”
Het gunstige rooster ten spijt zou
de landstitel Schiedam na een geweldig seizoen niet misstaan. Het is
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aan Hijken om er in het hol van de
leeuw een stokje voor te steken. De
thuisclub kan zich voor het eerst dit
seizoen geen misstap meer permitteren. Voor Hijken is het heilige
moeten vanaf oktober een permanente toestand. Maar pas aan de
meet wordt de balans opgemaakt.
En dan telt maar één ongeschreven
regel: de sterkste wint.
Aan geschreven spelregels is geen
gebrek bij het dammen. Het meest
gespeelde klassieke denkspel ter wereld kan vanwege de diversiteit aan
bordgroottes, spelsoorten en regels
als georganiseerde sport echter niet
tippen aan het meer universele go,
bridge of schaak.
De voornaamste blikvanger is het
internationale spel op honderd velden met wederzijds twintig schij-

ven, waarin ons land liefst zeven wereldkampioenen voorbracht, waaronder de betreurde Jannes van der
Wal en Hijken DTC-coryfee Roel
Boomstra.
Ton Sijbrands, een andere kampioen, was afgelopen week nog even in
het nieuws. De Volkskrant is na 42
jaar en ruim 2.100 rubrieken gestopt
met de rubriek van Sijbrands, met
wiens naam men in de jaren zeventig nog vol trots abonnees wierf. Statistisch broddelwerk van de krant levert op dat de sober opgemaakte rubriek net als de bridgerubriek te weinig lezersblikken vangt. De
onvolprezen met flinke kop en diagrammen gelardeerde schaakrubriek van Groninger Gert Ligterink
ontsnapte na gemor uit de grachtengordel nog net aan de inquisitie.

