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BOOMSTRA AAN ZET

Dammen als kijksport
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.

M

ijn favoriete sport om
te kijken is tennis. Ik
kijk nu al uit naar de
Australian Open, die binnenkort
gaat beginnen. Toen ik nog
student was aan de RUG had ik
eind januari altijd een tentamenperiode en dat kwam ideaal
uit met het tennis kijken. Van
01.00 tot 02.00 uur ’s nachts
keek ik dan een vrouwenwedstrijd die ’s ochtends in Australië
begon. Tussen 09.00 en 13.00
kon ik dan mooi de avondsessies zien. Pas als het tennis voor
die dag was afgelopen ging ik
met mijn neus in de studieboeken.
De WK-match dammen die ik nu
speel heeft wel iets weg van
tennis. Allereerst is het een
één-tegen-één-strijd, waarbij de
spelers elk vanaf hun eigen helft
spelen (bij tennis uiteraard
gescheiden door een net). Verder wordt er gespeeld volgens
het ‘best-of-five’ systeem. Degene die als eerste drie partijen (bij
tennis sets) heeft gewonnen,
wint de match.
Maar de meest opvallende overeenkomst is dat er bij onze
WK-match bij een stand van 6-6
net als bij tennis een tiebreak
gespeeld moest worden. In die
tiebreak volgde ik een bekende
tennisstrategie. Ik probeerde
weinig unforced errors te maken
en al mijn ballen diep te slaan.
Wel de druk erop houden, maar
zeker niet te vroeg voor de winners gaan en percentage shots
spelen.
Die strategie werkte perfect. In

de meeste partijen had ik mijn
tegenstander onder behoorlijke
druk, zonder zelf onnodige
risico’s te nemen. Weliswaar
dreef hij mij toch één keer in het
defensief, maar ik was op mijn
post en maakte geen fout. In de
zevende partij kreeg ik na een
spectaculaire slagenwisseling
eindelijk de opgelegde kans voor
de winner die ik er via een
mooie plakker insloeg.
Op Twitch was de gehele tiebreak live te volgen. En wat
blijkt: dammen is ook een kijksport! Op sommige dagen leverde de stream met commentaar
meer dan 200.000 views op.
Daar legt Ester van Muijen elke
dag samen met een topdammer
van TeamNL op zeer begrijpelijke wijze uit wat er allemaal in
het hoofd van de spelers omgaat. Dus mensen: ’s nachts en
in de vroege ochtend is het
prima om tennis te kijken…
maar schakel om 11.00 uur snel
over naar Twitch, want dan
begint de nieuwe kijksport:
dammen!
ROEL BOOMSTRA

