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‘Dammen is hard toe aan vernieuwing’

INTERNATIONAAL TOERNOOI BRUNSSUM Martijn van Gortel en Tom Swelsen eens over toekomst damsport

door Guy Horrichs

D

De toekomst van het dammen ziet er niet rooskleurig uit.
Op het internationale damtoernooi van Brunssum behoren
Martijn van Gortel en Tom Swelsen tot de weinige jeugdige
deelnemers. Zij vinden dat er snel iets moet gebeuren om te
voorkomen dat de damsport in Nederland een langzame
dood tegemoet gaat.

D e deuren in de sport-
hal staan open voor
frisse wind, speeltafels
staan in rijen opge-

steld en worden verlicht door kil
tl-licht. Niet bepaald de omge-
ving waar je als jonge kerel graag
je vrije tijd doorbrengt. Voor Sit-
tardenaar Martijn van Gortel
(26) en Tom Swelsen (18) uit
Landgraaf is het echter bijna van-
zelfsprekend.
De Brunnahal in Brunssum
maakt zich op voor de zesde dag
van het internationale damtoer-

nooi. De twee Limburgers beho-
ren tot de weinige jeugdige spe-
lers tijdens het jaarlijkse evene-
ment. „Er moet nu snel wat met
de damsport gaan gebeuren, an-
ders is het een aflopende zaak”,
denkt Van Gortel. „De leeftijd
binnen de damclubs gaat alleen
maar omhoog. Er is wel lichte
aanwas maar het is te weinig om
de toekomst van de sport veilig
te stellen.”
Swelsen stelt dat zijn club Eureka
vaak nieuwe jeugd verwelkomt,
tegelijkertijd vreest de Hoens-
broekse club dat zij snel weer ver-
trekken. „Dammen is een lastig

spelletje”, zegt hij. „Je hebt even
nodig om te begrijpen hoe het
werkt. Als de spelers na één jaar
nog bij de club zijn, weet je ze-
ker dat ze zullen blijven.”
De Koninklijke Nederlandse
Dambond (KNDB) stelde twee
jaar geleden een nieuwe tijdsli-
miet in om de damsport flitsen-
der te maken. Die maatregel zou
onder andere meer jeugd moe-
ten trekken. „Eerst gold twee uur
bedenktijd voor vijftig zetten”,
zegt Paul Visser van de KNDB.
„Nu hebben spelers nog maar
tachtig minuten. Dat is uitdagen-
der voor de spelers.”

Populair is de nieuwe tijdslimiet
niet. Martijn van Gortel is er
zelfs een groot tegenstander van.
„Ik was helemaal gewend aan de
oude limiet en met mij vele ande-
ren. Ik heb op dit toernooi rond-
gevraagd en slechts vijf van de
dertig mensen waren er voor.
Op deze manier maakt de dam-
bond zijn eigen sport kapot.”
Tom Swelsen is daarentegen juist
blij met de nieuwe tijdslimiet.
„Het nieuwe speeltempo is goed
voor de sport”, zegt hij. „Het was
voor mij ook erg wennen, maar
als ze deze beslissing niet ge-

maakt hadden, dan was de sport
nog sneller afgebrokkeld.”
De Limburgers zijn zelf hard be-
zig om de sport aantrekkelijker
te maken. Ondanks zijn aversie
tegen de nieuwe tijdslimiet orga-
niseerde Van Gortel een toer-
nooi met partijen van slechts
drie minuten. „Het is een nieu-
we en snelle manier van spelen
en dat is uitnodigend voor de
jeugd. Je speelt dan veel wedstrij-
den op een dag in tegenstelling
tot één lange partij volgens de of-
ficiële regels.”
Mond-tot-mondreclame moet
volgens Swelsen helpen de dam-
sport te populariseren. „Ik praat
veel met mensen over de sport
en probeer hen te over te halen
ook te komen dammen. Het is al-
leen jammer dat zij vaak denken
dat de damsport in hetzelfde rij-
tje hoort als bordspelen zoals
monopoly en mens-erger-je-
niet. Dat werkt niet mee.”
Graag zien beide dammers dat
de sport op televisie wordt uitge-
zonden met de World Mindset
Games als voorbeeld. Op deze
wedstrijden voor denksporten

wordt een wedstrijd vanuit ver-
schillende posities in beeld ge-
bracht en zie je de emoties van
de spelers. Swelsen: „Het is leuk
om naar te kijken, je probeert te
zien wat de spelers denken. Daar-
voor moet je wel het spelletje
snappen.”
Van Gortel sluit zich hier bij
aan. „Het is aantrekkelijk om te
zien met de analyses en com-
mentaren. Ik denk dat het mak-
kelijk bij Studio Sport uitgezon-
den kan worden zoals het ge-
beurt met boogschieten, ook
een onbekende sport.”
Swelsen en Van Gortel zijn er-
van overtuigd dat nu iets moet
gebeuren anders is het over een
aantal jaren afgelopen met de
damsport. Ze denken onder an-
dere aan wedstrijden in openba-
re ruimtes zoals winkelcentra.
Van Gortel: „Als je dammers ziet
spelen en we proberen het
drie-minuten-principe van mijn
toernooi, denk ik dat veel men-
sen enthousiast worden en het
zelfs eens willen proberen. Al-
leen zulke initiatieven kunnen
onze sport redden.”

Veel mensen
plaatsen
damsport in
zelfde rijtje als
monopoly.
Tom Swelsen
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