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Dagelijks
leven - uit!

Z

o, vandaag is het dan eindelijk begonnen. In mijn
eigen stad, aan mijn eigen
universiteit. Het was nog maar
de openingsceremonie, maar
toch. Op de fiets naar het Academiegebouw dacht ik even ‘had ik
nog maar wat meer tijd tot de
start’, maar er is niet aan te
ontkomen.

‘Want wát een week
is het geweest!’
Dat bleek wel toen ik de trap
opliep. Boven de ingang hing
een groot spandoek, dat afgelopen zondag door Siep Buurke op
de Grote Markt is gemaakt. En
ook binnen was er van alles
georganiseerd, zoals demonstraties sneldammen en blinddammen. Hoogtepunt van de opening was het duel tussen gelegenheidsteams van universiteit
en gemeente. De ‘frivole’ RUG
baas Poppema en ‘strateeg’
burgemeester Den Oudsten
bereikten in een ontspannen
match best een aardig niveau!
Na nog wat gesprekjes met de
pers was al het ‘gedoe’ voorbij
en kan de focus eindelijk op
dammen.
Want wát een week is het
geweest! Zoveel aandacht heeft
het dammen nog nooit gekregen en dat is echt prachtig om te
zien. Ik was zelf nooit op het
idee gekomen dammen met
hiphop te verbinden (TopNotch
is een van de hoofdsponsors),
maar het wérkt! Op de persconferentie dinsdag in Den Haag
waren journalisten van alle
landelijke kranten en werden
Jan en ik twee uur vrijwel nonstop geïnterviewd.
Het hoogtepunt qua bereik
was waarschijnlijk De wereld
draait door en dat vond ik zelf
ook de leukste ervaring. Wat een
geoliede machine is het daar!
Woensdag ben ik vervolgens
met Ronnie Flex naar een basisschool in Den Haag geweest, wat
een leuk item voor Jeugdjournaal opleverde.
Gelukkig had ik donderdag
vrij. Nog een laatste keer met
mijn moeder en broertje samen
eten, voor ik twee weken met
mijn team, bestaande uit coach
Rob Clerc en secondant Wouter
Sipma doorbreng. Slapen in
hotels en eten in restaurants.
Wat dat betreft zou de match
overal gespeeld kunnen worden.
Maar de komende vier dagen
spelen we toch echt in het Van
Swinderen Huys in Groningen.
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