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Damtalent Wouter Wolff.

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Lone Wolff loert op zijn kans
Groninger Wouter Wolff debuteert op het NK dammen in Harlingen als een
van de outsiders voor de titel. Hij jaagt op de plek van zijn clubgenoot Roel
Boomstra, ex-wereldkampioen en in veel zijn tegenpool.
JESPER LANGBROEK

D

e Noordelijke damwereld
heeft met Roel Boomstra
een in het oog springende
vedette die in een glamoureus kostuum bij De Wereld Draait
Door zat en damde met Ronnie Flex.
Op het laatste WK kwam de populaire dammer echter in de schaduw te
staan van een andere, jongere Noorderling: Wouter Wolff, zijn clubgenoot bij Hijken DTC en Het Noorden.
De debutant schakelde de regerend
wereldkampioen uit met een remise
en bevestigde daarmee zijn status
als toptalent. De ster van de 18-jarige
Wolff rees snel nadat hij als nieuweling op het WK in een finale met louter grootmeesters een tijdje bovenaan stond. Woensdag speelde hij bij
zijn debuut op het NK opnieuw gelijk tegen Boomstra. Wolff wordt genoemd als een outsider voor de titel,
maar wie is deze dammer uit Groningen die de gevestigde orde uitdaagt?

Wolff is niet het type dat bij De
Wereld Draait Door gaat zitten. Toen
hij op zijn tiende, redelijk laat voor
een dammer, binnenkwam bij Damgenootschap Het Noorden, viel meteen op dat hij het liefst op zichzelf is.
Wolff bevestigt in veel opzichten de
vooroordelen over dammers. Hij zit
met liefde in de boeken, studeert
wiskunde, staat cum laude en analyseert met gemak cijfertjes, data en
patronen, een kwaliteit die hij ook
toepast op het dammen.
,,Ik heb een goede band met Wouter, maar dat heeft niet iedereen. Je
moet hem leren kennen om zijn gebruiksaanwijzing te begrijpen’’, vertelt zijn clubgenoot Nick Hoving. Hij
debuteert ook op het NK, maakte
Wolff vanaf het begin mee en verloor vrijdag van hem. ,,Ik denk dat
hij hoogbegaafd is. Hij zet zijn stenen met zwier neer, heel sierlijk, alsof hij met een lint door de lucht
zwaait. De klok drukt hij met een
rustige handbeweging in, als signaal
dat hij alles onder controle heeft.

‘Met de term
hoogbegaafd kan
ik niets. Wat heb
je eraan?’
Dat kan arrogant overkomen en
mensen tegenstaan, maar ik ben eraan gewend. Ik heb veel tegen hem
gedamd en met hem geoefend, maar
de meeste credits gaan naar Danny
Staal, die heeft hem echt opgeleid.’’
Staal is bestuurder en jeugdleider
bij Het Noorden. Hij herkent het
zelfvertrouwen bij Wolff, dat soms
doorslaat in nonchalance. ,,Hij heeft
moeite tegen mindere tegenstanders, zoals ikzelf’’, vertelt Staal.
,,Wouter slaat elk damboek dat hij
leest in één keer op in zijn brein,
maar dat kan hem ook belemmeren.
Als hij Boomstra in de toekomst wil
uitdagen, moet hij anders gaan denken. Hij moet net als Boomstra meer

risico’s durven nemen, nog meer
aan zijn damhuiswerk doen en de
echte drive tonen. Maar Wouter is
nog jong en krijgt vanzelf de ervaring die Roel heeft, ook met het hele
tv-circus en dat soort ongein.’’
Wolff zelf benoemt graag dat hij
met zijn afwachtende tactiek nog
nooit een officiële partij van Boomstra heeft verloren. Zijn opmars verbaast hem enigszins. ,,Het was een
paar jaar geleden onwaarschijnlijk
dat ik bovenaan zou staan op het
WK, maar ik heb me het spelletje
snel eigen gemaakt. Misschien ben
ik gewoon een hele intelligente
dammer. Met de term hoogbegaafd
kan ik niets. Hoe meet je dat? En wat
heb je eraan? Het is handig dat ik tactieken snel onthoud, maar soms
moet je buiten de lijntjes krassen om
te winnen. Tijdens dit NK wil ik vooral mijn eer hooghouden. Mensen kijken naar me en ik wil niet afgaan. Ik
zal als een leeuw achterin een grot
wachten op mijn kans en toeslaan
wanneer het kan.’’

