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Dambond heeft met
trio goud in handen
BERT DOLLEKAMP

URK Met een virtuoos slotak-
koord gaf Martijn van IJzen-
doorn zijn nationale titel extra
glans. Hij schaart zich met Roel
Boomstra en Jan Groenendijk
onder de favorieten voor het WK
later dit jaar in Estland.

Volgens de computer was de
kreukelig ogende omsingeling
van Van IJzendoorn rijp voor de
sloop. De immer gepassioneerde
Hein Meijer wilde het klusje met
genoegen klaren, om zo een ma-
tig toernooi nog enige glans te ge-
ven. Maar de 56-jarige Amster-
dammer verdwaalde hopeloos in
het labyrinth van varianten en
werd met speels gemak van het
bord gecombineerd.

Het hoogstandje van de nieu-
we kampioen verdient een breed
publiek, maar komt niet veel ver-
der dan de website van het toer-
nooi en een enkele damrubriek.
Na de hip-hop impuls rond de WK
match tussen Roel Boomstra en
Jan Groenendijk hebben de lan-
delijke media hun aandacht al-
weer verlegd naar de oppervlak-
kigheid van de dag.

Bovendien deden de twee jon-
ge damhelden niet eens mee op
Urk. Het duo gaf in maart name-
lijk de voorkeur aan de uitdaging
en de prijzenpot van de World
Cup in Ufa, en boog zich afgelo-
pen week wijselijk over de studie-
boeken, in het besef dat het beoe-
fenen van de damsport als brood-
winning in het algemeen wordt
ontraden.

Wel aanwezig op Urk was de
voltallige technische staf van de
KNDB. Technisch directeur Johan
Krajenbrink, bondscoach Rob
Clerc en talentcoach Rik Keuren-
tjes glommen van trots, want het
topsportbeleid levert met Van
IJzendoorn opnieuw een parel
van wereldklasse af.

Krajenbrink liet dan ook niet
na om te benadrukken dat de
doorbraak van het talent geen
toeval is. ,,Als jonkie hebben we
Martijn al gespot, toen zijn pres-
taties daar nog geen aanleiding
toe gaven. Natuurlijk doet hij het
net als Boomstra en Groenendijk
uiteindelijk zelf, maar wij hebben
met de steun van NOC*NSF het
pad naar de top geëffend.”

Terwijl de bond gestaag topta-
lenten aflevert, is in de breedte al
jaren sprake van structurele
krimp. Volgens voorzitter Hans
Vermeulen is ledenwinst hooguit
een bijvangst. ,,Eerst en vooral
moeten we het grote publiek
boeien. En dus blijven we zoeken
naar alternatieven om het spel te
promoten.”

Wat in elk geval niet helpt is
het door sommige bondsraadle-
den bepleite kortwieken van de
topsport, die juist inventief kan
worden ingezet om het tij te ke-
ren. Verschillende sportbonden
kijken dan ook met afgunst naar
de pr-potentie van de dambond,
die in oktober bij het WK met Van

IJzendoorn, Groenendijk en titel-
verdediger Roel Boomstra drie
potentiële winnaars afvaardigt.

Het supertrio krijgt gezelschap
van Alexander Baljakin, die een
straatlengte achter Van IJzen-
doorn het laatste WK ticket be-
machtigde. Baljakin deed dat met
een score die vorig jaar nog goed
was voor de titel. Een hoofdrol zal
de 56-jarige Huissenaar in Tallinn
niet meer spelen. Dat valt ook
nog niet te verwachten van de
knap als vierde geëindigde Lim-
burger Jitse Slump (17).

De twee noorderlingen zoch-
ten op Urk vergeefs naar hun
vorm. Wouter Sipma zag zijn ti-
telaspiraties na zijn winst op Au-
ke Scholma gefrustreerd door
Van IJzendoorn en vond de juiste
cadans niet meer terug, al was hij
nog ‘gewoon’ derde geworden als
hij zijn kans tegen Ron Heusdens
had benut. De pas 23-jarige Sipma
wil zich op het WK ongetwijfeld
revancheren.

Auke Scholma zal vanaf de zij-
lijn moeten toekijken. Afgezien
van zijn winst op Heusdens, wist
de Bafloër op zijn 31ste NK geen
potten te breken. En dus resteert
hem de schone taak een damru-
briek te vullen met de gemiste pa-
rel tegen Van IJzendoorn.
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