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Vertel eens iets over je 
privé-situatie, bijvoorbeeld 
hoe je in de NOP bent 
gekomen.
Mijn ouders komen uit  
Engwierum, in Friesland. Toen 
de NOP in 1942 droog viel, is 
mijn vader in de ontginning 
gaan werken. In 1947 werden 
de eerste achttien bedrijven 
in pacht uitgegeven en kwam 
mijn vader voor een boerderij 
in aanmerking. Ik heb het akker- 
bouwbedrijf overgenomen en 
momenteel zit mijn zoon op 
het bedrijf. In 2004 kregen we 
midden in de nacht brand in 
ons woonhuis. We zijn op het 
nippertje ontsnapt. Mijn vrouw 
Dieneke heeft drie maanden 
zwaargewond in het zieken-
huis gelegen. We zijn verhuisd 
naar Blokzijl, net buiten de 
polder, maar ik ben nog vrijwel  
dagelijks op het bedrijf, dat 
ondertussen is uitgebreid met 
een snoeibedrijf, te vinden. 
Naast het bedrijf en de organi-
satie ben ik ook bezig met het 
schrijven van een boek over 
alle 236 landbouwbedrijven in 
Marknesse. We doen dat met 
een groep van 85 mensen en 
ik ben voorzitter van de stuur-
groep. Het wordt een lijvig 
boekwerk, want we besteden 
een volle pagina aan elk be-
drijf.

Wat kunnen we in de 
toekomst nog van SAZ 
verwachten?
Met het NK zijn we wel klaar. 
We vinden het jammer dat niet 
alle toppers aan het nationale 
kampioenschap deelnemen en 
de discussies over de hoogte 
van het prijzengeld zijn we ook 
beu. We hebben vanaf 2008 
geprobeerd om de spelers als 
volwaardige partij aan tafel te 
krijgen om o.a. uit te leggen 
hoe moeilijk het is om in crisis- 
tijd een NK te organiseren. 
Ik vind het nog steeds jam-
mer dat we nooit een reactie 
hebben gekregen. We zullen  
zeker weer wat organiseren 

en denken aan een invitatie- 
toernooi, of iets dergelijks.

Hoe staat het met je eigen 
damcapaciteiten?
Ik was in Friesland een veel-
belovende jeugdspeler en 
in 1969, na een barrage met 
Joop Geurts uit Lent, jeugd-
kampioen van Nederland. Sa-
men met Sjoerd Visser heb ik 
deelgenomen aan de rayon- 
wedstrijden, de voorwedstrij-
den voor het nationaal kampi-
oenschap, maar de finale heb 
ik niet gehaald. Daarna heb ik 
geen pogingen meer onder-
nomen, want het bedrijf ging 
voor.
Gevraagd naar een leuk 
damfragment van hem duikt 
IJsbrand een partij op 
tegen Nico Werkman uit 
een bekerwedstrijd tegen 
Warffum. Het fragment staat 
ook in het in 1993 uitgegeven 
boek “Veertig jaar dammen in 
en om Marknesse”.

Diagram 1

N.R. Werkman – IJ. Haven, 
0-2
(17-21) 48-43 (21x32) 38x27 
(23-29) 34x23 (18x29) 27x18 
(12x23) 49-44 (15-20) 44-40 
(20-24) 40-35 (16-21!). Een 
schitterende zet, er dreigt 
(21-27) 31x22 (23-28) 22x33 
(29x49) en op 43-38 volgt (21-
26-31-37-41 enz.), dus: 31-26 
(21-27) 47-42 (7-11) 43-38 
(23-28) 42-37 (11-17) 36-31 
(27x36) 38-32 (28-33) 32-27 
(33-38) 27-21 (38-43!). Maakt 
het tot een prachtig sluitend 
geheel: 21x12 (14-20) 25x34 
(43-48) 30x19 (48x17) 35-30 
(17-8) 30-25 (8-3) en wit gaf 
zich over. 

Daminterland in Brunssum
Het organisatiecomité “Brunssum Open” is er met ondersteu-
ning van de gemeente Brunssum in geslaagd om opnieuw 
een belangrijk damevenement naar Limburg te halen. Van  
31 juli tot en met 2 augustus zal in Brunssum een daminterland 
plaatsvinden tussen een Nederlands vijftal en een selectie van 
Afrikaanse spelers uit Kameroen en Senegal. Aanleiding tot 
dit initiatief is dat het jaarlijkse Brunssumtoernooi dit jaar haar 
veertigste editie viert. “Brunssum” begon ooit, als eerste ter 
wereld, met een kleinschalig zomertoernooi voor talentvolle 
jeugdspelers. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot een 
van de grootste en sterkste op de mondiale damkalender en 
is de formule van vakantievieren en dammen wereldwijd ge-
kopieerd. 

De interland tussen Nederland en Afrika is een strijd tussen 
het sterkste damland en het sterkste continent. Dammen is 
in Senegal en Kameroen een populaire volkssport en al sinds 
de jaren zestig brengen deze landen wereldtoppers voort. 
Het Nederlandse team zal daarom op volle oorlogssterkte 
zijn. Het vijftal bestaat onder meer uit Roel Boomstra en 
Jan Groenendijk die onlangs nog in ons land een tweekamp 
speelden om de wereldtitel. De 24-jarige Boomstra is met 
zijn wereldtitel de opvolger van Harm Wiersma die in 1984 
als laatste Nederlander het hoogste mondiale podium betrad. 
Na ruim dertig jaar Russische hegemonie kwam de wereldtitel 
eindelijk weer in Nederlands bezit.

Naast de nummers een en twee van de wereld zullen ook 
veelvoudig Nederlands kampioen Alexander Baljakin, de 
kersverse Nederlands kampioen Martijn van IJzendoorn 
en internationaal grootmeester Wouter Sipma acte de 
presence geven. Voor de jonge Nederlandse ploeg is de 
interland een belangrijke testcase in de aanloop naar het 
wereldkampioenschap later dit jaar in Estland.
Het Afrikaanse team bestaat eveneens uit louter toppers. 
Kopman is Jean-Marc Ndjofang uit Kameroen die in 2013 vi-
ce-wereldkampioen werd. Zijn landgenoten Thomy Mbongo, 
Leopold Kouogueu en Christian Niami zijn wat minder bekend 
maar eveneens gevaarlijke tegenstanders. De speler die het 
Afrikaanse team completeert komt uit Senegal en is veelvou-
dig WK-finalist Macodou Ndiaye.
Het is niet de eerste keer dat de gemeente Brunssum een 
belangrijk damevenement organiseert. Naast het jaarlijkse 
zomertoernooi vond in 1981 een matchpartij plaats tussen 
Harm Wiersma en de Wit-Rus Anatoli Gantwarg waarvoor 
vijfhonderd toeschouwers de weg naar de Brunssumse 
Brikke Oave wisten te vinden. In 1993 streden de vrouwen 
in Brunssum om de wereldtitel. Qua interlands is het de 
derde keer dat Brunssum optreedt als gastheer. In 2000 
was er een match tussen een Nederlands B-team en Polen. 
De Nederlandse hoofdmacht speelde er voor het laatst in 
2003 een interland tegen Rusland. De interland tegen Afrika 
bestaat uit totaal drie wedstrijddagen en wordt gespeeld in 
de prachtige setting van het oude Brunssumse gemeentehuis.


