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WK dammen ook in Westerhaar
         ENSCHEDE/WESTERHAAR - Duels voor tweekamp eveneens in Enschede en Hengelo.
Begin juni wordt in Westerhaar, Enschede en Hengelo gestreden om de wereldtitel dammen.
De strijd gaat tussen de Russen Alexander Schwarzmann (regerend wereldkampioen) en
Alexander 
Georgiev
. Er worden in totaal twaalf partijen gespeeld.  
 
Mocht er dan nog geen beslissing zijn gevallen dan volgt er een verlenging waarbij spelers
steeds minder bedenktijd krijgen. Voor Enschede en Westerhaar is het houden van een WK
dammen een primeur. Hengelo heeft al vier keer eerder, in 1936, 1938, 1958 en 1972, het WK
dammen gehouden. In 1972 werd Ton Sijbrands gekroond tot wereldkampioen. Zes van de
twaalf duels in de tweekamp en de mogelijke verlenging worden in Enschede gehouden. Vier
duels gaan naar Hengelo en twee naar Westerhaar. Enschede krijgt de meeste wedstrijden,
omdat het met 15.000 euro ook de hoogste sponsorbijdrage levert. Hengelo betaalt 10.000 euro
en Westerhaar weer 5000 euro. Het wereldkampioenschap zou aanvankelijk vorig jaar al
worden gehouden in Rusland. De Russen kregen de financiën echter niet rond en gaven
daarop de tweekamp terug aan de werelddambond. Toen is aan Nederland gevraagd of het
steden wist om de tweekamp te houden. Via Henk Boers, die in 2007 het WK in Hardenberg
organiseerde en Bernard Kobes, burgemeester van Wierden, kwam men terecht in Twente. Met
Hengelo en Westerhaar moet Boers nog in overleg over de speelgelegenheden. Hij was
donderdag in Enschede om enkele mogelijke speellocaties te bekijken. Hij was vooral onder de
indruk van het Nationaal Muziekkwartier. "Een perfecte locatie", stelt hij. "Op de tweede
verdieping heb je twee ruimtes die naast elkaar liggen. Een mooi klein zaaltje, voor de spelers,
en daarnaast een ruimte waar toeschouwers de partijen kunnen volgen. Ze krijgen daarbij uitleg
van enkele topspelers." Naast het Muziekkwartier zijn ook de Twentse Schouwburg en de UT in
beeld. De kosten voor het WK worden begroot op 130.000 euro. In de begroting zit nog een gat
van 45.000 euro. "Maar het WK in Twente gaat sowieso door. Als we de begroting niet sluitend
krijgen, dan kiezen we voor een soberder opzet." Enschede heeft zich aangemeld voor het WK
'omdat dit past binnen het sportbeleid. Topsport is een inspiratiebron om mensen te motiveren
om zelf te gaan sporten', aldus de gemeente. 
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