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Avontuur!

A

ls ik vrijdagmiddag aankom in hotel Corps de
Garde valt de kamer wat
tegen, maar op de gang van
Team Boomstra heeft Wouter
Sipma een dubbel zo grote kamer. Die kamer is dus voor mij!
Met prima uitzicht: in plaats van
het dakraam van mijn buren
kan ik nu mooi mensen kijken
op de Ossenmarkt en de Oude
Boteringestraat.
Ik heb een vast ritueel voor de

Ontbijt, wandeling,
pak aan, das om
partij: ontbijt, ochtendwandeling, terug naar mijn kamer, pak
aan en stropdas om. De eerste
partij gaat beginnen. Het is
menens nu, maar de spanning
neemt nog niet echt toe, zelfs
niet als we achter het bord zitten. Laten we maar lekker gaan
dammen, ik ben er klaar voor.
En dat blijkt: meteen winst!
Als ik de publiekszaal binnenloop, word ik begroet met groot
applaus. Wist ik veel dat de zaal
uitpuilt. Omdat het boven in de
speelzaal stil moet zijn, komen
daar weinig mensen.
Na de demonstratie zie ik
mijn voormalige huisgenoot
Ivar, die ook natuurkunde studeert. Hij vertelt dat Nobelprijswinnaar Ben Feringa tweede
corrector is van zijn scriptie. De
beste van de wereld, wel gaaf!
Als hij over zijn onderzoek begint te vertellen, dwaal ik een
beetje af. Ik denk alleen maar
yes! Mijn voorbereiding is goed.
Na het eten een korte sessie
met Rob en even relaxen met
Wouter. Het Achtuurjournaal
staat aan en verhip, de match!
Met in het laatste shot Ivar, mijn
held van de dag.
Zondag komt explicateur
Auke Scholma bij Rob en mij aan
de ontbijttafel zitten; altijd leuke
verhalen. Maar als ook Wouter
eindelijk beneden is, gaat Auke
ergens anders zitten: ontbijt is
teambuilding.
Auke is dan wel mijn teamgenoot bij Hijken DTC, in zijn rol
moet hij neutraal zijn.
Dan de tweede partij. Poeh,
wat een avontuur. Het loopt op
rolletjes en dan opeens gaat het
mis en kom ik met een punt
goed weg.
Voor ik terugloop naar het
hotel, lucht ik even mijn hart bij
mijn moeder en broertje. Daarna
douchen en op pad om te eten.
Wat geestelijke ondersteuning
van mijn team kan ik wel gebruiken. Dan ben ik er maandag
weer klaar voor!
ROEL BOOMSTRA
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