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Grootste fan

M

ijn coach gedurende de
strijd om de wereldtitel
dammen is Rob Clerc.
Hij heeft 30 jaar op topniveau
gespeeld en is al heel wat jaren
bondscoach bij de dambond.
Sinds 2008 train ik met hem.
Het is Rob in zijn spelerscarrière
nooit gelukt om zelf wereldkampioen te worden; hij werd maar
liefst vijfmaal tweede. Nu is het
zijn doel om als coach de wereldtitel naar Nederland te halen.

Natuurlijk wist ik dat
dammen het mooiste
spel is dat er bestaat
Hij eist van zijn spelers honderd procent inzet, maar als zij
dat leveren, geeft hij dat zelf ook
terug. Als hij meegaat als coach
naar een toernooi, weet ik altijd
dat het belangrijk is en haal ik
het beste uit mezelf naar boven.
Natuurlijk wist ik al dat dammen het mooiste spel is dat er
bestaat, maar Rob heeft me
geïnspireerd om dat zoveel
mogelijk uit te dragen.
Door de intensieve samenwerking in Nederland, maar ook
tijdens de vele toernooien die ik
met hem heb bezocht, heb ik
hem ook buiten het dambord
goed leren kennen. Zijn uitspraak 'als je iets wilt, moet je
direct toeslaan' is op verrassend
veel situaties van toepassing.
Verder is Rob erg to the point
en neemt hij geen blad voor de
mond. Hij houdt niet van humbug en ik kan dan bijvoorbeeld
ook wel genieten van onze emailconversaties, die lekker kort
en bondig zijn.
Tijdens deze tweekamp heb ik
elke avond een coachingsgesprek. Verder houdt hij met zijn
humor en enthousiasme de
stemming er goed in: hij is mijn
grootste fan! Zijn enige ‘mindere
moment’ was toen FC Twente in
de slotminuut de 1-0 maakte
tegen zijn club Ajax.
In Wageningen was hij in
goeden doen, toen hij bij het
uitkiezen van een fiets bij het
hotel wel eens een elektrische
fiets wilde proberen. Dat beviel
prima (‘die fiets vliegt er zo
vandoor, joh’), maar bij terugkomst in het hotel kwam hij er
achter dat de elektrische fiets
ruim het dubbele van een normale fiets kost. Dus terug naar
de receptie, om zijn ‘vergissing’
uit te leggen. Daar kwam hij dus
goed weg, om later het verhaal
met een grijns te vertellen.
Goeie coach, die Rob.
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