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Nick wil wereldkampioen worden
INTERVIEW
NICK WATERINK
3 Dammer Waterink komt met bronzen
medaille terug uit Wit-Rusland

’’

Een
dronken
politieman
richtte een
machinepistool op
hem

Door Sjoerd Jansen
Zuidwolde De twaalfjarige Nick Waterink uit
Zuidwolde keek op het wereldkampioenschap
jeugddammen in het Wit-Russische Slonim
zijn ogen uit. Tegenstanders kregen na een verliespartij op oud-Stalinistische wijze van hun begeleiders een fikse draai om hun oren. En dronken met machinepistolen bewapende agenten bewaakten in het
door armoede geteisterde land de kas van het toernooi.
Nick keerde deze maand uit Wit-Rusland terug met
een bronzen medaille.
"Het was een heel leuk toernooi. Ik heb goed gespeeld en het ging elke partij beter. De tegenstanders
waren van een hoger niveau dan die tegen wie ik in
Nederland normaal speel. Helaas verloor ik de partij in
de laatste ronde", vertelt Nick thuis in Zuidwolde. Zijn
moeder Yvonne, een enthousiast niet-dammer ("Ik heb
er geen geduld voor"), geeft commentaar.
Het Drentse damtalent speelde remise tegen Anton
Burksin uit Rusland, die wereldkampioen werd in de
categorie 10 tot en met 13 jaar. Het toernooi werd in
Wit-Rusland, waar dictator Aleksandr Loekasjenko
stevig de knoet hanteert, gespeeld in een bijzondere
atmosfeer. "Mijn man Alberto was mee als begeleider",
zegt Yvonne. "Op een gegeven moment richtte een
dronken politieman, die het geld van de organisatie
moest bewaken, zijn machinepistool op hem. Dan sta
je toch raar te kijken. De groep kreeg het advies om ’s
avonds niet het hotel uit te gaan. Dat werd niet vertrouwd geacht. Het is daar zo armoedig. Als ze naar
buiten wilden, moest een bewaker het hek losdoen."
Volgens ma hadden de Russische begeleiders weinig
clementie met verliezers. "Jongens die verloren, kregen
een slag in het gezicht. En de stenen en borden vlogen
door de lucht." Nick trok zich er allemaal niets van aan.
"Ik bleef ’s avonds op m’n hotelkamer. Een beetje internetten en tv kijken. Daarop was veel ijshockey te zien."
Volgens moeder maakt haar zoon zich niet zo snel
druk. "Hij had zich een keer verslapen en was bijna te
laat voor een wedstrijd. Maar dan blijft hij heel rustig.
Hij raakt niet in paniek. Hij kan ook heel lui zijn. Dan
heeft hij het liefst dat een ander de stenen op het bord
voor hem verschuift", lacht Yvonne.
Nick werd op uitnodiging van de dambond naar het
WK afgevaardigd. Zijn goede prestaties (zo werd hij

¬ Nick Waterink, de kickboksende dammer, leerde in een middag dammen van een vriendje.
Foto: DvhN/Duncan Wijting
Drents kampioen) liepen in de gaten. Toch had Nick
een aantal jaren geleden nog helemaal niets met de
sport. Het gezin Waterink had niet eens een dambord
in huis. "Toen ik 7 of 8 jaar was heb ik aan een toernooi
meegedaan op school", zegt Nick. "Ik had nog nooit gedamd en kende de regels niet. Een vriendje heeft het
mij op een middag, een dag voor het toernooi begon,
geleerd. En het ging best goed."
Toen hij een paar weken later weer een toernooi
speelde, werd hij eerste. Yvonne: "Ze vroegen of hij lid
wilde worden van de damclub in Zuidwolde. Ik dacht:
hij is helemaal geen type voor dammen. Dat is niets
voor die jongen, want hij kon nog geen tien minuten
stilzitten. Maar we lieten het hem maar proberen." En
met succes. Naarmate Nick zich meer in het dammen
bekwaamde en steeds betere resultaten boekte, is stilzitten geen enkel probleem meer. Overbodige energie

kan hij kwijt in het kickboksen, de geheel andere sport
die de gymnasium-leerling beoefent.
Nick vindt het leuk om bij het dammen ’allerlei standen te berekenen die je nog niet kent’. Hij wordt belangeloos getraind door Zainal Palmans, die hem helpt om
zijn talent te ontwikkelen. De tiener stapte vorig jaar
over van de vereniging in Zuidwolde naar damclub
Hoogeveen. Yvonne: "Daar zijn betere dammers. Bij
Zuidwolde zitten zes bejaarde mannen, daar kon hij
niets meer van leren. Nick speelt nu nationale competitie in de tweede klasse en behaalt de beste resultaten
van het team. In het begin had hij tegenstanders die
tegen hem niet hun best deden, omdat ze dachten dat
ze gemakkelijk van een 12-jarige zouden winnnen. En
dan waren ze boos dat ze verloren", zegt Yvonne.
Nick, die al eens remise speelde tegen veelvoudig
wereldkampioen Harm Wiersma, wil over een aantal
jaren overstappen naar damvereniging Hijken om op
het hoogste niveau te spelen. "Later wil ik wereldkampioen worden", stelt Nick. Net als Wiersma. En Ton Sijbrands, want dat is zijn grote voorbeeld.

