UITBLINKERTJE

Zo snel moge
elijk uit de hoeken
mogelijk

Ze zijn jong en gedreven. In
de serie Uitblinkertje komen
jeugdige talenten aan het
woord. Vandaag: Wouter
Wolff (11), dammer te Groningen.
Moment of fame: "Ik heb vorige week voor
het eerst meegedaan aan het NK en daar
heb ik een paar mooie combinaties gemaakt. Ik werd dertiende, dat is niet zo
hoog, maar ik dam ook nog maar anderhalf
jaar."
Over dammen: "Ik zat in groep 5/6 van
basisschool de Flint en ik werd de beste van
de school tijdens het dammen. Toen ben ik
naar Damgenootschap het Noorden gegaan.
Nu train ik een keer per week op donderdagavond en een keer in de maand komt
mijn trainer thuis langs voor een training
van vier uur. En ik dam elke dag tien minuten zelf.
Ik vind dammen leuk omdat ik er goed in
ben. Ik moet nog wel te lang nadenken en
ik ben niet zo goed in vooruitkijken. Dammen is laagdrempelig, iedereen kan het
leren. Maar het is ook moeilijk om een

goeie partij uit te spelen, omdat de stukken
hetzelfde zijn en de tegenstander gemakkelijker kan zien wat je van plan bent.
De meeste mensen spelen het liefst zwart,
omdat je dan beter positie kunt bepalen,
maar ik speel het liefst met wit. Dan kun je
zo snel mogelijk uit de hoeken weg en dat
is belangrijk."
Over de toekomst: "Ik weet nog niet of ik
later dammer wil worden. Ik hou ook van
turnen en gitaar spelen."
Trainer Danny Staal over Wouter: "Wouter
damt nog maar een kleine twee jaar, maar
hij heeft absoluut talent. Hij is heel slim en
heel gedreven. Als iemand beter is dan hij,
wil hij dat ook kunnen. Hij meldde zich
eind 2009 aan bij ons damgenootschap, we
hadden geen jeugdclub meer, maar vanwege Wouter zijn we daar toen toch weer mee
begonnen."

