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Bunny Hop

N

a vier speeldagen in
Groningen ben ik met
mijn team nu op 'vijandelijk gebied': Wageningen, de
woonplaats van Jan Groenendijk. Het goede nieuws is dat we
een rustdag hebben, zodat ik de
omgeving rustig kan verkennen.
De vader van Wouter Sipma was
zo behulpzaam om Rob, Wouter
en mij direct na de sluiting in
Groningen naar Wageningen te
rijden, zodat we daar niet al te

Het goede nieuws
is dat we een
rustdag hebben
laat op de avond aankwamen.
We slapen in Hotel de Wageningsche Berg, maar gelukkig
valt het met die berg wel mee.
We zijn immers in Nederland.
Ooit speelde ik een toernooi in
Cannes waar we in een appartement sliepen bovenop een heuvel en herinner me vooral de
tegenzin die we elke avond
hadden om weer die bult op te
moeten lopen. Hier heeft de
organisatie fietsen voor ons
geregeld, zodat het dagelijkse
tripje hotel-stadhuis-hotel wel
meevalt – als het niet regent.
Wat betreft de kamer is het
alleen jammer dat er geen rechthoekige tafel is – dat is lastig
tafeltennissen.
Wageningen mag dan wel het
thuishonk van mijn tegenstander zijn, maar ook ik heb hier
goede herinneringen. In 2013
won ik in het Hof van Wageningen de World Cup, waarbij ik in
een bloedstollende halve finale
en finale achtereenvolgens (voor
het eerst!) de wereldkampioenen Schwarzman en Georgiev
versloeg. Verder logeerde ik de
nacht vóór de vlucht naar het EK
2014 in Tallinn nota bene bij Jan
thuis. Tot diep in de nacht 'Bunny Hop' (het Ravensburgerspel)
spelen met Jan en Wouter bleek
een ideale voorbereiding. Een
week later werd ik Europees
kampioen!
We bekijken de speellocatie,
het Stadhuis, waar de organisatie nog druk bezig is met het
uitladen en opzetten van de
spullen, die net als wij uit Groningen zijn gekomen. Al snel
denk ik terug aan het Van Swinderen Huys: hetzelfde formaat
speelzaal, ook een ruime publiekszaal en bovendien een
eigen kamer voor de teams. Dat
maakt het visualiseren van de
wedstrijddagen hier een stuk
makkelijker. Gewoon identiek
aan Groningen. En om die drie
partijen gaat het uiteindelijk. Ik
red me hier wel!
ROEL BOOMSTRA

Tijdens het WK dammen schrijft
Roel Boomstra exclusief voor deze
krant een column.

