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Ineens is dammen een verademing
Maandenlang was
het vanwege coronaperikelen onzeker of het Hoogeveen Open door
kon gaan. Gisteren werd door
zo’n honderd liefhebbers eindelijk
weer fysiek gedamd met borden
en schijven van
hout, in een zeldzaam propere en
ruime speelzaal.

BERT DOLLEKAMP

D

e organisatie van het Hoogeveen Open was niet
voor een gat te vangen
toen medio maart ook de
denksporten in de pauzestand
moesten. Al snel hadden animator
Gérard Bruins en zijn mensen enkele alternatieve varianten op de
plank. Duidelijk was in elk geval dat
het niet kon in het knusse buurthuis
Het Knooppunt, waarin de deelnemers jaren lang schouder aan schouder in een matig geventileerde ruimte hun damvirus in stand hielden.
Gemopperd werd er af en toe wel
maar alles bleef bij het oude. Gedwongen door het nieuwe coronavirus werden de bakens echter rigoureus verzet. Voorzien van het gloed-

Justin Koopman (12) uit Amstelveen slaat zijn eerste schijf tegen Ronald Kreeft (14) uit Hoogeveen bij aanvang van het elfde
Hoogeveen Open in Multifunctioneel Centrum De Magneet. FOTO ANDRÉ WEIMA

nieuwe door de dambond opgestelde Protocol Verantwoord Dammen
gingen Bruins cs op zalenjacht. ,,We
kwamen uit bij Multifunctioneel
Centrum De Magneet, waar we geweldige voorzieningen kregen en
wat belangrijker is: een grote zaal
van 750 vierkante meter. Daarbij
moesten we uiteraard voldoen aan
alle standaard hygiëne-eisen. Vorige
week waren ook gemeente en GGD
overtuigd dat het verantwoord is. En
moet je nou eens iedereen zien dam-

Uw verslaggever
heeft de zuurstof
als deelnemer al
een middag
mogen inhaleren
men, geweldig toch?”
Inderdaad is het een mooi gezicht,
honderd dammers badend in een

voor denksportbegrippen zee van
ruimte. Voor het eerst in de geschiedenis is er een doortimmerd hygieneprotocol opgesteld met als veruit de belangrijkste maatregel de
harde eis van een goede ventilatie.
30 kubieke meter lucht per persoon
per uur vraagt de bond van de clubs.
Uw verslaggever heeft de zuurstof
als deelnemer al een middag mogen
inhaleren. Zo wordt dammen ineens
een verademing.
Het leek wel of de aangename at-

mosfeer oversloeg naar de matadoren achter de spic en span gereinigde damborden, want ook de partijen
waren een verademing. In een kleurrijk veld met enkele (groot) meesters, ervaren clubspelers en vele echte liefhebbers gingen benjamin Siebe Kortleven (9) uit Dedemsvaart en
nestor Jan de Vos (82) uit Akkrum
strijdend ten onder. Stad-Groninger
Sander Staal (14) hoeft thuis voorlopig niet af te wassen na zijn fraaie
half-klassieke remise met vader en
subtopper Danny (47). De jeugd ging
over de hele linie prima van start,
waarbij in het bijzonder de meiden
van zich af beten.
Na de eerste ronde gaan de 13-jarige tieners Elise Schouten uit Hoogeveen en Fleur Kruysmuller uit Huissen fier aan kop. Schouten vloerde
de ervaren Teus Stam met een dodelijke dreiging en Kruysmuller wist
met een geniepige forcing de al even
doorgewinterde Ab Steenbergen te
verrassen. De Fries Jan van Dijk
moest grof geschut inzetten om de
stelling van Tanya-Marie Cnossen
(12) uit Eindhoven op te blazen. En
NK-finalist Biem Ramdien wist pas
in een heroïsch eindspel op zijn
tandvlees de 19-jarige Tamar Visser
uit Bartlehiem te lossen.
De koningin van de ouverture was
echter een 55-jarige routinier uit
Vledder. Outsider Jeanet Stel trof het
11-jarige super-talent en grossier in
jeugdtitels Matheo Boxum uit Emmeloord. Natuurlijk ging het ventje
winnen, dacht iedereen. Behalve Jaenet Stel, die niet van wijken wist en
na een dure damafwikkeling op
winst afstevende. Met kunst en
vliegwerk wist Boxum remise te forceren. Maar de bloemen waren voor
Stel.
UITSLAGEN
Hoogeveen Open. Eerste ronde: Van IJzendoorn Van der Veen 2-0, Kamminga - Slump 0-2,
Domchev -Koerselman 2-0, Cnossen - Van Dijk
0-2, Ramdien - Visser 2-0, De Vos - Z. Palmans
0-2, 2, Kruysmuller - Steenbergen 2-0, Hakvoort
-Mathoera 1-1, S. Staal - D. Staal 1-1, N.Waterink R.Oostindjer 2-0 Stam - Schouten 0-2, Stel - M.
Boxem 1-1, J. Koopman-Kreeft 0-2.

