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BOOMSTRA AAN ZET

Inspiratie zoeken
De Groninger Roel Boomstra
deelt zijn ervaringen tijdens de
match om de wereldtitel dammen tegen de Rus Alexander
Schwarzman exclusief met de
lezers van deze krant.
Op het moment van schrijven is
de stand in de match 5-5, met
vijf remises op een rij. De speelstijl van mijn tegenstander
Alexander Schwarzman valt tot
nu toe op zijn best te omschrijven als safety-first. Zijn eerste
zorg is om zelf weinig risico’s te
lopen, pas daarna denkt hij aan
eventuele eigen kansen. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
hij in de derde partij inderdaad
een behoorlijke kans kreeg. Met
hand en tand moest ik me verdedigen, maar wel met remise
als resultaat.
Iets minder genuanceerd valt
de speelstijl van mijn tegenstander met regelmaat ook te omschrijven als de ‘tactiek van de
verschroeide aarde’. Door veel te
ruilen zorgt hij ervoor dat bijna
al mijn schijven vernietigd worden (slaan is immers verplicht)
en dat ik amper materiaal overhoud om mee te werken. Ik
moet dus op andere plekken op
zoek naar inspiratie. Bijvoorbeeld bij mijn dagelijkse rondje
met coach Rob Clerc en secondant Wouter Sipma.
Zo komen we op onze wandeling al snel een bord tegen met
de tekst Eindhoven - Goed dat je
er bent. Dat roept bij mij al
meteen allerlei vragen op. Goed?
Niet een woord als leuk? Met
even zoeken op internet kom je
op: ‘Eindhoven is een stad die
barst van de energie; en die
delen we graag met je.’ En verder: ‘Ontdek de Eindhoven vibe,
binnen én buiten de gebaande
paden.’

Inmiddels begint er langzaam
wat inspiratie te komen. Op die
gebaande paden in Eindhoven
komen we namelijk al snel meer
inspirerende teksten tegen:
‘Karakter is als een boom en
reputatie als zijn schaduw’.
Schijnbaar een quote van Abraham Lincoln, die nog verder gaat
met: ‘De schaduw is wat we
erover denken, maar de boom is
de werkelijkheid.’ Met even op
internet zoeken naar deze quote
kom je dan op de site van boomstrategie. Kijk, nu komen we
echt ergens met de inspiratie.
Dat woord lees ik als een combinatie BOOMSTRA en STRATEGIE.
Precies wat ik moet hebben deze
match.
Nee, de échte inspiratie komt
niet van deze dingen. Die komt
van de kleine geluksmomenten
die ik hier meemaak. Het dagelijkse coachgesprek met Rob
Clerc, het ontspannen met Wouter Sipma, een goed Skype-gesprek met mijn moeder en gezellig bijpraten met mijn vriendin. En nu maar hopen dat ik
daarmee geïnspireerd word tot
de perfecte Boomstrategie!
ROEL BOOMSTRA

