Organisatievoorzitter Paul van de Veen is er klaar voor. In zaal 77 in het stadhuis van Enschede begint vandaag het NK dammen.

NK dammen is terug op Twentse bodem
ENSCHEDE
Twaalf dammers strijden vanaf vandaag in het stadhuis van Enschede om de Nederlandse titel. Na zestien jaar is het NK daarmee terug op
Twentse bodem. In 2000 won Rob Clerc in Hengelo, Marino Barkel uit Vriezenveen gaat voor het eerste Twentse succes in het huidige
millennium.
Waarom Enschede?
Na Gelderland is Overijssel de grootste provinciale dambond. Reden voor Jeroen Goudt (voormalig wethouder in Enschede en verwoed dammer)
en Paul van de Veen (voorzitter van de Overijsselse dambond en van de Enschedese Damclub) een lobby te voeren om het NK naar Enschede te
halen. Goudt had met zijn oude werkplek in het stadhuis ook al snel een geschikte locatie gevonden.
Zijn er ook Enschedese deelnemers?

Nee, dat niet. Maar met Marino Barkel uit Vriezenveen doet er wel een regionale topper mee. Barkel maakte met zijn snelle en gedurfde spel
indruk tijdens de halve finales en hij plaatste zich als eerste voor de eindstrijd. Als hij die vorm vast heeft weten te houden, is hij een van de
kanshebbers op de titel.
Wie gaat het toernooi winnen?
Dat is op voorhand moeilijk aan te geven. Met de afzegging van titelverdediger Roel Boomstra, die de voorkeur geeft aan zijn studie en de
voorbereiding op het WK, is het toernooi van zijn topfavoriet beroofd. Zesvoudig winnaar Alexander Baljakin lijkt daardoor de grootste
kanshebber te zijn. Andere kanshebbers zijn Wouter Sipma (achtste op het WK in 2015), Ben Provoost, Auke Scholma (dertigste deelname en
vorig jaar gedeeld derde) en de eerder genoemde Marino Barkel.
Hoe wordt er gespeeld?
Het toernooi wordt op tien achtereenvolgende dagen afgewerkt, waarbij de deelnemers elkaar een keer ontmoeten. Dinsdag zijn er twee rondes
(09.30 en 16.00 uur). Op alle andere dagen wordt om 13.30 uur begonnen, met uitzondering van de laatste zaterdag. Die afsluitende ronde begint
om 11.00 uur.
Hoe is het toernooi te volgen?
Bij het dammen wordt sinds 2007 gebruikgemaakt van elektronische borden. Daardoor kan elke zet via internet op de voet worden gevolgd. Wie
dichter op het vuur wil zitten, kan zo het stadhuis van Enschede binnenwandelen. Zelfs tot in de speelzaal, kamer 77, maar daar is rust en stilte
geboden. In de analyseruimte mag wel gediscussieerd worden. Daar geven demonstrateurs Jeroen Goudt, Johan Krajenbrink, Ben Smeenk en
Jasper Lemmen tekst en uitleg over strategieën, blunders en winstkansen.
Moeten we verder nog iets weten?
Tijdens het NK verzorgt de Enschedese Damclub EDC nog twee evenementen. Zaterdag is de halve finale van het NK schooldammen, dinsdag is
de beslissingswedstrijd om het clubkampioenschap van Overijssel tussen EDC en NGKZ uit Hattemerbroek. De finale en de beslissingswedstrijd
worden gespeeld in het clubgebouw van EDC aan de Voortweg 225.
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