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¬ De jonge dammers: Massimiliano de Groot, Robert Brak, Tijmen van der Put, Gijs Doorn, Niels de
Jonge, Doedi Harbye, Sven Duitscher, Bennie Stroetinga, Thijs Borcheld en Olaf Tol. Foto: Jan Zeeman

’Ik versla de meester met gemak’
Teams van obs De Kooi
uit Eelde presteren top op
schooldamtoernooi
3 Niels de Jonge: Je kunt
eten tijdens een partijtje
3

Door Annique Oosting
Eelde De beste dammers van
Drenthe zitten op de openbare basisschool De Kooi in Eelde. Beide
teams (groep 7 en 8) gaan door naar
de halve finale om het Nederlands
kampioenschap. Het eerste team
werd zelfs Drents kampioen.
Niels de Jonge (11) vormt samen
met Sven Duitscher, Tijmen van
der Put en Olaf Tol het beste team
van Drenthe. Zaterdag streden de
jongens tegen de andere school-

teams uit Drenthe in Westerbork.
"De tegenstanders waren niet zo
goed", zegt Niels. "We wonnen de
wedstrijden best gemakkelijk."
Dat is niet zo gek. De jongens zijn
doorgewinterde dammers. "Alleen
Sven zit niet op de damclub. Maar
hij is ook erg goed." De scholieren
oefenen een keer per week op de
club, maar ze spelen ook heel wat
spelletjes op school. Niels: "Ik versla
de meester met gemak." Zijn geheim? "Ik ben goed in één om drie.
Je laat jezelf een keer slaan en dan
kun je drie keer terugslaan."
Drents kampioen word je niet zomaar. De jongens hebben al vier
voorrondes overleefd. In Eelde,
Vries en twee keer in Westerbork.
Door de ervaring verliep de wed-

strijd vlekkeloos. "We moesten
eerst tegen ons tweede team. Die
hebben we strategisch gelijk gespeeld. Daardoor had het tweede
team ook een punt en gaan ze nu
door naar de halve finale."
Wat is er nu zo leuk aan dammen? "Ik win heel veel, dat is leuk.
Je hoeft je ook niet zo in te spannen. En je kunt eten tijdens een
partijtje. Hartstikke handig", vindt
Niels. Later dus maar topdammer
worden? "Ik vind het nu gewoon
een leuke hobby, maar misschien
kan ik er later wel iets mee."
Wanneer de halve finale om het
Nederlands kampioenschap wordt
gespeeld, is nog niet bekend.
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