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Kampioen!

G

isteren ben ik wereldkampioen geworden. De
opdracht is duidelijk: een
punt halen uit de resterende
drie partijen. Daar kun je op zich
niets mee, maar je moet er wel
je plan op aanpassen. Er is geen
enkele aanleiding om risico's te
nemen. In deze match speel ik
goed en ga ik dus vol vertrouwen op deze partij af.
De dag begint enigszins warrig doordat het busje van het

Ttijd voor bloemen,
champagne, een
chêque en veel pers
hotel om de een of andere reden
niet beschikbaar is om ons naar
de speelzaal, het Zuiderstrandtheater, te brengen. Dan maar
een taxi en zo komen we nog
gewoon op tijd aan.
Mijn secondant Wouter Sipma
vindt voor ons een kleedkamer,
waar normaal gesproken de
artiesten zich omkleden en
voorbereiden op hun shows. Nu
is het mijn beurt om op te treden. Wouter vraagt nog of ik er
klaar voor ben. Natuurlijk ben ik
dat!
Dan de partij. Alles gaat crescendo en we lijken op remise af
te stevenen. Als ik op een gegeven moment terugkom in de
zaal, zie ik Jan een vreemde
beweging naar de klok maken.
Zet hij hem nou stil? We hebben
nog niet de benodigde 40 zetten
waarvoor we reglementair nog
geen remise mogen overeenkomen. Als ik ga zitten, geeft hij
me een hand en pas als ik op het
bord kijk, snap ik wat er is gebeurd. Jan heeft geblunderd en
geeft op.
Dan dringt het tot me door:
YES, IK BEN WERELDKAMPIOEN!
Mijn droom is uitgekomen. Als
eerste is Wouter binnen en
omhelst me. Daarna ook Rob en
natuurlijk mijn moeder! En wat
fijn om zoveel blije clubgenoten
te zien die helemaal naar Scheveningen zijn gekomen.
Dan is er tijd voor bloemen,
champagne, een chêque en heel
veel pers. Opnieuw genieten bij
De Wereld Draait Door en dan
eindelijk weer terug op de kamer. Moe maar voldaan.
De match gaat vandaag en
morgen nog door. De afspraak is
de twaalf partijen sowieso te
spelen. Daar nog even van proberen te genieten en dan kan
het feest echt beginnen. Ik ben
in de wolken en daar blijf ik
voorlopig nog even!
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