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Extra druk

I

k heb twee keer een belangrijk toernooi gespeeld in
Emmen (EK 2012 en WK 2015),
waar ik lang heb gewoond. Bij
dammen kun je niet spreken van
thuisvoordeel zoals bij voetbal.
De mensen die komen kijken
kunnen weinig doen omdat ze
nu eenmaal geen geluid mogen
maken. De extra druk van het
thuisspelen is zo eerder een
nadeel dan dat je baat hebt bij de
bekende omgeving. Misschien

Ik voel me echt
thuis in Groningen
zijn het mede daarom niet mijn
meest succesvolle toernooien.
Hoe anders is het hier in Groningen! Ik studeer sinds 2010 aan
de Rijksuniversiteit en woon er
inmiddels ook twee jaar. Toen
duidelijk was dat de universiteit
zijn medewerking aan de match
verleende, was ik direct verheugd. Sinds ik hier studeer,
moet ik dat combineren met
mijn damcarrière en daarvoor
heb ik alle vrijheid gekregen.
Dat de RUG nu ook nog een
podium biedt voor deze match is
eenvoudigweg super. De speellocatie is mooi en hoewel ik aanvankelijk sceptisch was over de
speelzaal, heeft de organisatie
(onder leiding van Bert Dollekamp en Danny Staal) dat uitstekend weten op te lossen door een
portier bij de deur te zetten.
Verder voel ik me echt thuis in
Groningen en komen er veel
bekenden kijken. Voor een groot
deel zijn dat clubgenoten van
Hijken DTC en Het Noorden,
maar ook niet-dammers uit
Groningen. Het fijne aan de
noorderlingen is dat ze zo lekker
voorspelbaar zijn: rustige mensen, niet erg uitgesproken, maar
je weet toch dat ze het beste met
je voor hebben. Wellicht dat ik
daar in Wageningen en Den
Haag, waar de volgende partijen
plaatsvinden, wel eens met weemoed aan terugdenk.
Ook sinterklaasavond in Groningen was erg leuk, ik wist niet
wat me overkwam toen er opeens een koffer vol cadeautjes
voor mijn deur lag. Gevatte gedichten van mijn team zorgden
voor een oergezellige sfeer. Het
aardigste cadeau is een minitafeltennisset, die ik op elke
(hotel)kamer kan opzetten. Echt
briljant, hoe wist deze Sint dat ik
zo van tafeltennis houd? Zo heb
ik in Wageningen en Den Haag in
elk geval wat leuks te doen. Maar
doe mij toch maar het gras, het
gras van het Noorderplantsoen!
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