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Met een glinsterend 
jasje achter het bord

REPORTAGE
IMAGO DAMMEN

BRUNSSUM

Dammers met een rocksterrenuitstraling.  Vier 
jonge Nederlandse wereldtoppers proberen het 
wat duffe imago van dammen te veranderen. 
Gisteren speelden zij - gehuld in flitsende jasjes - 
in Brunssum een interland. „Ik sliep vannacht pas 
om half drie.”

BRUNSSUM
DOOR EMIL VISSER

Nee, het was geen ideale voorberei-
ding, geeft Roel Boomstra toe. Hij
lag vannacht pas rond half drie in 
zijn bed. Er zijn geen wallen onder 
zijn ogen te vinden, maar hij voelt
het wel. 
Het is nog enkele minuten voordat 
de geïmproviseerde interland Ne-
derland – Afrika gaat beginnen. Het
is een duel ter ere van het 40-jarige
jubileum van het internationale 
damtoernooi in Brunssum, dat ko-
men weekeinde zal plaatshebben. 
De reden dat Boomstra zo laat pas 
kon gaan slapen, kwam door een be-
zoek aan de tv-studio in Hilversum.
Hij zat samen met zijn teamgenoten
aan tafel bij de talkshow van Eva Ji-
nek. Het ritje op en neer naar de stu-
dio in Hilversum was geen sinecure.
Nu zit hij in de raadzaal van Bruns-
sum, waar het binnenvallende dag-
licht zijn goudkleurige jasje laat 
glinsteren. Zijn teamgenoten drup-
pelen binnen, met al net zulke fonke-
lende jasjes in verschillende kleu-
ren. Ze werken aan het imago van
het dammen, dat een beetje afge-
stoft kan worden. „Zo proberen we 
de sport een beetje hippe uitstraling
te geven. Ik denk wel dat het een 
beetje lukt. We zijn jong en we ma-
ken er wat leuks van”, zegt Boom-
stra, die vorig jaar wereldkampioen
werd door van zijn teamgenoot Jan
Groenendijk te winnen.

Stof
Groenendijk en Boomstra vormen
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Groenendijk en Boomstra vormen
samen met Martijn van IJzendoorn
en Wouter Simpa de pijlers van de
Nederlandse dam-equipe. Met hun 
glinsterende jasjes presenteren zij 
zich als de fab four. De jonkies, ze 
zijn allemaal onder de 25 jaar, heb-

ben potentie om de stoflaag van de 
damsport af te blazen.
„We kennen elkaar ook al van jongs
af aan. We trainen samen, we trek-
ken samen op.” Desondanks heeft 
de horeca in Brunssum waarschijn-
lijk bijzonder weinig gemerkt van de
dammers met rocksterrenuitstra-
ling. „Nee, eigenlijk draait het voor 
ons toch om het dammen”, bena-
drukt Boomstra. „Daar ligt onze fo-
cus. En normaal gesproken ga ik op
tijd naar bed als ik een dag later een
wedstrijd heb”, zo stelt hij luttele 
minuten voor de damwedstrijd in 
Brunssum. 
Voor Jinek werd dus een uitzonde-
ring gemaakt. „Gelukkig spelen we 
vandaag pas om drie uur.”
Een wedstrijd van een uurtje of vijf,
met nauwelijks actie, trekt niet heel
veel bekijks, ondanks dat de wereld-
top aanwezig is. Ook de tegenstan-
der mag er trouwens zijn. Kameroe-
ner Jean Marc Ndjofang bijvoor-
beeld, die al eens vice-
wereldkampioen was. Macocou 
Ndiaye is ook bepaald geen kleine
jongen.

Het is een onwaarschijnlijke stilte 
tijdens deze  sportwedstrijd. De stil-
te wordt alleen onderbroken door 
het getik van een gebaksvorkje op
een bordje, als Kameroener Christi-
an Niami een stuk van zijn rijste-
vlaai probeert te prikken. Slechts
een enkele nieuwsgier kan zich er 
echt toe zetten om een tijd lang de 
borden te bestuderen waar de 
grootmeesters hun zetten doen. 
Onder de belangstellenden zijn
twee tieners uit China, die alle zet-
ten en slagen van de partijen in hun
brein opzuigen. Zij zullen komend 
weekend van de partij zijn bij het 
open internationale damtoernooi in
Brunssum. 

ChinaChina
„In China is  dammen ongelooflijk in
opkomst”, verklapt  Paul Nitsch van
de organisatie van het toernooi.
„Over tien jaar een wereldkampi-
oen uit China? Dat zou goed  kunnen.
Zij zijn daar  hard bezig om dammen
populair te maken. Daar lopen de 
jongeren blijkbaar makkelijker 
warm voor de sport dan bij ons.”
Misschien brengt het charme-of-
fensief van Boomstra en consorten,
met glimmende jasjes, daar veran-
dering in.

Zo proberen we de sport 
een beetje hippe 
uitstraling te geven. Ik 
denk wel dat het een 
beetje lukt.

Roel Boomstra, wereldkampioen

Ook Jan Groenendijk draagt tijdens de partij een glamourjasje.   FOTO LUC LODDER


