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Oh, oh,
Den Haag

D

it weekend zijn we voor
de laatste - en zwaarste etappe van de WK-tweekamp aangekomen in Den Haag.
We slapen deze week in het
majestueuze Marriott Hotel.
Mijn team bivakkeert op de
zevende etage met uitzicht op
de Scheveningse Bosjes. Dit is
wel even next level na het knusse Corps de Garde in Groningen
en het middelgrote Hotel de
Wageningsche Berg. Op de kamer zijn we werkelijk van alle
mogelijke gemakken voorzien.
Zo heeft ieder zelfs zijn eigen
strijkplank. De 'Earl Grey Superieur' in de theebox die ik op
Sinterklaasavond gekregen heb,
valt hier zeker niet uit de smaak.
Het meest verheugd ben ik
echter over het bureau waar ik -

Zo heeft ieder
zelfs zijn eigen
strijkplank
zij het met wat obstakels - mijn
mini tafeltenisset kan uitproberen met mijn secondant! Het
grootste probleem is dat de tafel
aan de muur vastzit en maar
zo’n twintig centimeter breed is
(maar wel twee meter lang!).
Aangezien Wouter net als ik
linkshandig is, betekent dit dat
de ene praktisch gezien alleen
een forehand kan spelen, terwijl
de andere alleen een backhand
heeft. Verder hangen aan één
kant twee stopcontacten aan de
muur en aan beide kanten kabeldoorvoerklepjes, die de baan
van bal onvoorspelbaar kunnen
beïnvloeden. Na een tijdje spelen krijg je dat wel een beetje
door en toen het Wouter gelukt
was om opzettelijk het balletje
áchter de flatscreen-tv te slaan,
was het genoeg geweest.
Gisteren werden we met een
lunch in het Marriott welkom
geheten door wethouder Rabin
Baldewsingh, die enthousiast
deelnam in de presentatie over
de 'schoonheid van het damspel'
van technisch directeur van de
KNDB Johan Krajenbrink.
Vandaag gaat de match verder
op een wel heel bijzondere locatie: de Eerste Kamer! Het is zelfs
voor de allereerste keer dat hier
een heuse sportwedstrijd plaatsvindt - al geef ik toe dat die
ruimte misschien niet voor alle
sporten geschikt is. Voor de
toeschouwers is deze plek op
zichzelf al de moeite waard om
te bezoeken, maar ik hoop dat ze
- net als Jan en ik - toch ook voor
het dammen komen. Den Haag,
de volgende damstad om te
veroveren!
ROEL BOOMSTRA

