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Hijken op de kaart
dankzij Wim Koopman
JON VAN SCHILT

HIJKEN Hijken is met amper dui-

zend inwoners een begrip in de
(mondiale) damwereld. Dat is mede te danken aan Wim Koopman.
Toen er gistermorgen ineens twee
oranjegekleurde statafels en een bescheiden geluidsinstallatie in zijn
tuin in Hijken werden neergezet, begon er iets te dagen bij Wim Koopman (69), maar het kwartje wilde
nog niet helemaal vallen. ,,Hallo, ik
ben Mieke Damsma, burgemeester
van Midden-Drenthe’’, klonk het
even later. ,,En wat komt u doen?’’,
reageerde hij. Twijfel alom.
Damsma liet de man des huizes
niet langer in spanning: ,,Het behaagt Zijne Koninklijke Hoogheid u
te benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.’’ Koopman was er
stil van, maar koos toen voor de
‘aanval vooruit’: ,,Wat een eer, ja
poeh. Ik ben er trots op en zeker ook
op de damclub. Ik denk dat ik maar
blijf doorpraten, anders word ik nog
emotioneel ook.’’
Koopman valt in de categorie
mensen die veel heeft betekend
voor de samenleving. Hij zette Hijken eigenhandig op de kaart als metropool in de damwereld. Stond ‘in
of rond 1980’ aan de wieg van de

Wim Koopman.
Damclub Hijken. Was de grondlegger van de fusie met het Drents Tiental. Sindsdien heet de club DTC Hijken. Organiseerde vele EK’s en WK’s
dammen, voor zowel de jeugd als
voor de senioren. En werd met DTC
ook nog eens vier keer landskampioen.
Koopman is niet alleen een gepassioneerd speler, maar ook organisator, bestuurder en ambassadeur van
de sport. Met oprolbare damborden
gaat hij langs scholen om de jeugd
enthousiast te maken voor het dammen. En dat gaat hem goed af.
Geheel coronaproof speldde
Damsma de koninklijke onderscheiding op het colbertje waarna Koopman het kledingstuk aantrok. Met
een dikke bos bloemen, oranjekoek
en een dito bittertje werd de KO bezegeld. ,,’n Lintie veur oens Wimpie’’, merkte broer Egbert op.

