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Links wereldkampioen Alexander Schwarzman
in Hengelo in 2009



Wim van Sint Annaland
3 februari 1930 - 13 september 2010

4.

“BEN JE VANAVOND VROEG OF LAAT TERUG ?”

Dinsdagavond is voor mij de mooiste avond in de week. Op die avond neem ik,
met nog een kleine vijftig clubleden, deel aan de onderlinge damcompetitie voor
een plaats in een van de teams die Enschede vertegenwoordigt in de
Provinciale clubcompetitie. Alle leden kennen elkaar door en door en dat vind je
terug in het spel.
Afgelopen dinsdagavond speelde ik tegen Rinus Wiggers. Rinus is een
geduchte tegenstander, een man met karakter, een uitgesproken mening enz.
kortom, spelen tegen Rinus geeft vuurwerk. Voordat ik de eerste zet van Rinus
beantwoordde met een tegenzet, heb ik eerst mijn 20 schijven ingelicht over de
tegenstander. Bijvoorbeeld over zijn onverzettelijkheid, kennis van het spel,
creativiteit, specialiteiten enz. Bij iedere zet van mijn tegenspeler pleeg ik eerst
overleg met mijn schijven: wat is de bedoeling van die zet en wat is daarop het
beste antwoord. Betrekken we een voorpost, ruilen we uit, spelen we een
lokzet, een combinatie, vallen we aan door het midden, passen we een
omsingelingstactiek toe enz. enz. Kortom: Hoe brengen wij Rinus van de wijs.
In de stand van 9 om 9 schijven hadden we het zover. Rinus stelde mij voor om
het elkaar vanavond maar niet al te moeilijk te maken en tot remise te besluiten.
Ik had met mijn schijven vastgesteld dat we iets beter stonden. Helemaal zeker
wist ik het niet. Toen Rinus remise voorstelde wist ik het zeker “we staan beter”.
Vandaar mijn antwoord “laten we nog even verder spelen”. Prompt offerde
Rinus een schijf en na 20 zetten gaf hij mij de hand.
Nou mag je aan een speler niet kunnen merken of hij gewonnen of verloren
heeft. Dat eist de sportiviteit. Echte onsportieve lieden hebben wij niet, maar
aan de gedragingen van een winnaar of verliezer kun je heel veel afleiden.
Winnaars laten bijvoorbeeld graag zien waar het voor hun tegenstander fout
ging. Zij blijven langer in het clubgebouw hangen en drinken een pilsje.
Verliezers zijn naar huis voor je het weet. Ze nemen onopvallend afscheid.
De week daarvoor bijvoorbeeld was ik vroeg thuis. “Van wie heb je vanavond
verloren?” vroeg mijn vrouw. “Van Tonny Keijzer” antwoordde ik. Vroeger vroeg
ze me voor ik naar de clubavond ging “Ben je vanavond vroeg terug?” Na jaren
weet ze het precies: het is een kwestie van winnen of verliezen.

Wim van Sint Annaland

Bron: “De Dammer”, april 1987
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Van de voorzitter

In memoriam Wim van Sint Annaland
Op 13 september 2010 overleed Wim van Sint Annaland. Hij was 54 jaar lang lid van
EDC. Ooit zei hij mij: “Het is heel eenvoudig. Ik ben lid van EDC en dat blijf ik mijn
hele verdere leven.” Zo eenvoudig was het voor hem. Hij was verknocht aan het spel
en verknocht aan de mensen er om heen.
In ons clubblad schreef hij ooit: “De dinsdagavond is voor mij de mooiste avond in de
week.” Hij schreef dat in 1987 en 23 jaar later dacht hij er nog precies zo over. Op
dinsdagavond was Wim altijd als een van de eersten aanwezig en terwijl de andere
leden binnendruppelden zat Wim al achter het dambord.
Wim was een goede dammer en een geduchte tegenstander zelfs voor de sterksten van
EDC. Maar het ging hem vooral om het mooie van het damspel, hij bleef zich altijd
weer verwonderen over wat allemaal mogelijk was. Achter het dambord, als
tegenstander was Wim een van de meest plezierige en sympathieke tegenstanders die
een dammer tegen kan komen. Als hij zelf won dan wimpelde hij zijn eigen prestatie
een beetje weg en probeerde zijn tegenstander met prijzende woorden toch nog een
beetje op te beuren. En als hij verloor complimenteerde hij zijn tegenstander altijd dat
die zo fantastisch had gespeeld.
Hij speelde nooit onnodig lang door. Hij wist wanneer het spel uit was, of het voor hem
nu in winst of verlies ging eindigen. En zo wist Wim ook enkele weken geleden dat
zijn allerlaatste partij ook uit was. Er zou voor hem na 54 jaar geen clubavond meer
volgen. Hij wist dat en legde zich er ook bij neer. Het was een heel mooie partij
geweest en dat was het belangrijkste.
Wim was een man met veel humor. In ons clubblad legde hij ooit uit dat je aan de
voetstap van een thuiskomende dammer al kunt horen of deze gewonnen of verloren
had. Wim was altijd opgewekt, ook in moeilijke tijden, en was altijd begaan met het lot
van andere mensen. Dat maakte hem ook tot een heel goede organisator en bestuurder.
Zo was hij tenminste 15 jaar lid van de schooldamcommissie, 5 jaar competitieleider,
eerst 9 jaar voorzitter en 18 jaar later nog eens 7 jaar. Hij was ook internationaal arbiter
bij verschillende grote toernooien. Voor zijn verdienste voor de damsport werd hij
terecht onderscheiden door de KNDB met het Erediploma en door EDC benoemd tot
erevoorzitter.

Paul van de Veen
5.

Links oud-wereldkampioen Ton Sijbrands
tijdens de simultaan in 2008



DAMMER OP DE KORREL - 4 -  interview

In deze korrel maken we nader kennis met Wim van Sint Annaland, die dit
seizoen weer terugkeerde op de dinsdagavond. Als competitiespeler is hij
begonnen in groep III. Hij is tevens voorzitter van de jubileumcommissie van
ons 50-jarig E.D.C. Na een afspraak gemaakt te hebben kwamen
ondergetekenden langs in het 'Annaland', waar zij gastvrij met koffie, bier en
sappige verhalen onthaald werden. Nadat we het over z'n werk en z'n vroegere
activiteiten hebben gehad, kwamen we terecht op zijn damloopbaan.

* Hoe oud ben je?
"Ik ben op 3 februari 1930 geboren en ben een Waterman."
* Wanneer en waar ben je in aanraking gekomen met het damspel?
"Ik was 21 jaar en werkte op de vliegbasis Twente, Gerard van Berkum (ex-lid
E.D.C.) liet me toen iets zien van de mogelijkheden van het dammen. De
combinaties en het eindspel spraken mij toen erg aan. Daarna heb ik meegedaan
aan een huisdammerstoernooi van E.D.C. waar ik vierde werd. Ik ben nu ruim
25 jaar lid van E.D.C."
* Kun je iets typisch over E.D.C. zeggen?
"E.D.C. heeft altijd een prima sfeer. Typerend is dat het niet kapot te krijgen is,
gemoedelijk en niet elitair (geen kapsones). Vooral de gelijke behandeling van
de leden spreekt mij aan (ook talenten krijgen geen privileges)."
* Heb je vroeger met dammen nog leuke dingen meegemaakt?
"Ik heb een paar rare dingen meegemaakt die ik nooit zal vergeten. Ik zat pas bij
de damclub en was erg fanatiek. Ik haalde er toen een combinatie uit, waarop
mijn tegenstander mij de hand gaf, terwijl die combinatie verliezend was, hij
klopte niet. Toen waren die 2 punten erg belangrijk voor me, maar op die
manier zou ik nu niet meer willen winnen.
Of toen met de voorronde van het kampioenschap van de luchtmacht. Ik haalde
er weer een combinatie uit, die klopte weer niet, ik had nl. 2 keer achter elkaar
gezet en won aldus. Mijn tegenstander gaf erg verbaasd op. Toen ik naar huis
reed kwam ik er (pas) achter dat ik 2 keer achter elkaar had gezet.
Ik heb veel plezier gehad als ik won door een mooie combinatie of als ik van
een sterke speler won. Tijdens een landelijke competitiewedstrijd speelde ik op
bord 1 tegen de topscorer die alles gewonnen had. Ik speelde hem van het bord
af en dat deed me veel plezier.
Of die keer dat we naar NOAD (Tilburg) moesten. We hadden bekeken
wanneer de laatste trein zou gaan, maar we reisden op de tijd van P.
Groenewold terug (Deze had er zeker graag willen blijven). Eigenlijk hadden
we maar tot Amersfoort kunnen komen maar door puur geluk en toeval konden
we nog een trein pakken die veel vertraging had."

6. 19.



18.

* Heb je vroeger veel aan theorie gedaan?
"Ik heb op een damcursus gezeten voor damtrainer-A, die mij te veel tijd kostte,
waardoor ik stopte. Mijn theoretische kennis was onvoldoende aanwezig. Ik had
gewoon te weinig gedamd, slechts eenmaal per week en had te weinig achtergrond. Ik
ben ook geen dammer die diep op dingen doorgaat."
* Welke systemen speel je het liefst en is daar in de loop der tijd nog verandering in
gekomen?
"Ik speel graag op combinaties, dat vind ik prachtig. Van het flankspel en het
Roozenburgsysteem heb ik te weinig kennis en daar ga ik vaak mee de boot in.
Hierdoor kom ik nu vaak op bekende wegen, zoals klassiek. Nu in groep III speel ik
wel met complicaties, ik denk, ik maak het de tegenstander moeilijk, maar daarmee
maak ik het mezelf juist moeilijk. Ik loop niet zomaar door groep III wat ik wel eerst
gedacht had."
* Wanneer speelde je het sterkst?
"In de beginperiode, 3 à 4 jaar nadat ik bij de club zat. Ik kwam vrij snel in het eerste.
Toen speelden we nog landelijke hoofdklasse!"
* Denk je met dammen weer terug te komen?
"Ik had het de afgelopen jaren erg druk omdat ik naast mijn werk ook nog mess-
president was. Dat was zeer afwisselend (Sinterklaas, Prins Carnaval etc.), maar
tijdrovend werk. Nu wil ik met dammen weer hogerop en ik probeer weer in groep I
terug te komen."
* Je bent van 1960 tot 1965 competitieleider geweest en van 1966 tot 1974 voorzitter
van E.D.C. Tevens ben je internationaal arbiter geweest. Kun je vertellen wat je in die
tijd allemaal deed?
"Ik kwam eerst op de damclub om te dammen. Daarna vond ik dat de competitie beter
kon lopen, ik wilde iets verbeteren en ben daarom competitieleider geworden. Ik wilde
de invloed van de onderlinge competitie vergroten door de eindstand daarvan terug te
vinden in de bordbezetting van de teams, dus de nummer l op bord 1, enz. Ik heb
helaas nooit kunnen bereiken dat alles liep zoals ik zou willen. Je blijft afhankelijk van
de opkomst. Als competitieleider maakte ik vaak onregelmatigheden mee. Ik heb
daarom een arbitercursus gevolgd om precies op de hoogte te zijn van de
damreglementen. Bij het examen was ik als beste geëindigd en daarom kreeg ik een
uitnodiging om behulpzaam te zijn als arbiter bij het W.K. van 1972 in Hengelo.
Ik ben destijds voorzitter van E.D.C. geworden, omdat er geen ander was en niet omdat
iemand anders het slecht deed. Spelen kwam hierdoor wel op de tweede plaats, je bent
niet meer zo fanatiek. Als voorzitter heb je o.a. bestuursvergaderingen en ook sociale
taken. In die tijd kwam o.a. het jeugdwerk van de grond. Er werden
schooldamtoernooien gehouden, trainingen en er waren verschillende
jeugdkampioenen."

7.



* Je bent arbiter geweest. Kun je eens wat wedstrijden opnoemen die je geleid
hebt?
"- W.K. 1972 in Hengelo waar Sijbrands wereldkampioen werd.
- Nederland - Rusland te Rotterdam.
- (Kerst) Suikerdamtoernooi 4 keer. Je had daar 4 vakken, te weten de top, de
W.K.-dames, de W.K.-jeugd en het suiker. Ik deed toen de W.K.-jeugd.
- Halve finale Kampioenschap van Nederland.
- Tientallen-wedstrijden.
Het was een prachtige tijd, maar ik zou het nu niet meer willen."
* Wie is je favoriete dammer?
"Sijbrands, omdat hij een uitstekende wedstrijdmentaliteit en een feilloos
geheugen heeft.
* Kun je eens wat damprestaties van jezelf noemen?
"Ik werd bij het kampioenschap van de luchtmacht tweede. In de finale waar
land-, lucht- en zeemacht (het hele leger dus) aan deelnamen werd ik derde
achter Weerheim (Monster) en Bakker (Alblasserdam).”
* Je bent dit jaar voorzitter van de jubileumcommissie. Kun je eens wat
vertellen over de activiteiten en hoe vond je het resultaat?
"We zijn begonnen met de begroting. Door allerlei activiteiten zoals: de lotto, 2
loterijen, adverteerders, donateurs etc. heeft E.D.C. deze begroting rond kunnen
krijgen. Vooral de planning was belangrijk. Met name het jubileumnummer was
een hele kluif. Toch hebben we in minder dan een jaar het jubileumnummer
rondgekregen. Zelf had ik in dit alles een coördinerende functie. Over het
resultaat kunnen we zeer tevreden zijn mede dankzij de goede onderlinge
samenwerking. Wat betreft de receptie: Iedereen van E.D.C. was gastheer en bij
de feestavond was (vooral) de boerenkapel een groot succes."
* Wat is je hartewens met dammen?
"Mijn hartewens is al vervuld. E.D.C. zijn we allemaal. IEDEREEN KAN
ZICH HIER UITEN!!!"

Samenvattend kunnen we van Wim zeggen:
- dat hij een drang heeft om dingen te verbeteren.
- dat hij in de wereld van het dammen een echte insider is, door zijn
internationale arbiterschap.
- dat hij een sfeergevoelig mens is.

We mogen als redactie rustig stellen dat E.D.C. trots mag zijn op dit lid.
Gino Schirinzi en Martin Fluit

Bron: “De Dammer”, december 1983

8.

Onderscheidingen voor Dammer

ENSCHEDE – De Enschedese dammer Wim van Sint Annaland (65) heeft op de
nieuwjaarsreceptie van damclub EDC twee bijzondere onderscheidingen gekregen. Uit
handen van een vertegenwoordiger van de Provinciale Overijsselse Dambond kreeg hij
het Erediploma van de KNDB. Bovendien werd hij benoemd tot erevoorzitter van de
damclub EDC. Van Sint Annaland, die sinds ’92 het voorzitterschap bekleedt is veertig
jaar lid van de Enschedese club. Hij is zelf een succesvol dammer; hij behaalde een
keer de derde plek bij het Nederlands kampioenschap van de militairen en momenteel
speelt hij in het tweede team van EDC. Als internationaal arbiter leidde hij diverse
wedstrijden waaronder het wereldkampioenschap in ’72 in Hengelo waarbij Sijbrands
zijn eerste WK-titel binnenhaalde. Ook bekleedde Van Sint Annaland diverse
bestuursfuncties.

Bron: “De Dammer”, maart 1996

De 3 EDC-ers in het bezit van het Erediploma van de KNDB.
V.l.n.r.: Wim van Sint Annaland (1995), Paul van de Veen (2007),

Bennie Wiggers (1998)
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EDC viert zijn 75-jarig bestaan

Het damspel trok mij als kind al aan. Op pakjesavond ‘Sinterklaas’ zat er altijd
wel een kartonnen dambord met schijven bij. Veel later toen een collega liet
zien hoe hij in een simultaanwedstrijd tegen de Canadese wereldkampioen
Deslauriers naar dam combineerde en vervolgens remise afdwong was ik
stomverbaasd over de mogelijkheden van het spel. Ongelooflijk dat dammers zo
diep en ver vooruit konden denken. Begin jaren 50 werd ik lid van EDC en dat
blijft de rest van mijn leven zo.
Dinsdags spelen we de onderlinge competitie. Aan het eind van het seizoen zijn
de resultaten bekend en worden de prijzen aan de kampioenen uitgereikt.
Het mooie van dammen vind ik de emotie van de spelers, na 3 tot 5 uur spelen,
na beëindiging van de partij. De lichaamstaal spreekt boekdelen. Dammen, ‘het
doet je wat’. Dammen doen dammers met veel plezier, maar besturen is van een
heel andere orde. Besturen betekent je met ‘hart en ziel’ inzetten om de
vereniging goed te laten functioneren en het ledental uit te breiden of minstens
in stand te houden. Gelukkig voor EDC is dit de voorbije 75 jaar gelukt.
Persoonlijk weet ik uit eigen ervaring wat er voor komt kijken om alles in goede
banen te leiden. Ik wil graag ons huidige bestuur en leden bedanken voor hun
inzet en feliciteren met het 75-jarig jubileum van EDC.

Wim van Sint Annaland, Voorwoord jubileumboek 2008

16.

December 1998  OC
W. van Sint Annaland – G. Schirinzi

3-0
Wit lijkt hier verloren te staan maar na
32.37-32?! is de zwartspeler te gretig
met
22-28 xx xx48? Zwart verwachtte nu
een hand van zijn tegenstander .....
Echter 32-27! xx 43-38 x x x xxx4 +

September 1987  OC
F. Makdoembaks – W. van Sint

Annaland  1-1
In deze heksenketel zag Wim een
bijzonder fraaie dam schitteren.
Zaz 29-33 x 25-30 x24 x xx x3 x25?
(x13! is winst) x xx x x x x 11-17 x
xxx49 =

December 2004  OC
W. van Sint Annaland - P. v.d. Veen

3-0
Zwart denkt gewonnen te staan en let
niet op combinaties. 12-18?? 22-17! x
28-22 x x x27 33-29 x xxx7 6-11 x
13-18 37-31 xx 30-25 x xxxx31!!

September 1989  OC
W. van Sint Annaland – G. Klasens

2-0
Hier speelde Gerrit 12-17?
Wim combineerde nu naar dam en wel
via de bomzet: 25-20! x 27-21 x xx xx
xxx5 41-46 38-32 xx x +

9.

Bennie Wiggers en Wim van Sint Annaland, 2008



Plezier in Dammen staat voorop bij Van Sint Annaland
Clubvoorzitter EDC geniet na veertig jaar nog steeds volop van denksport, door
Wim Rijkeboer

[Bron: Dagblad Tubantia 17 januari 1996]

ENSCHEDE - Onvermijdelijk komt het bord met de 100 ruiten op tafel.
Lokzetje zus, slagzetje zo. Schijven geven en nog meer nemen, daar draait alles
om. Dammers lijken er niet zonder te kunnen. Ze leven met sportieve
problemen en hun grote genoegen bestaat uit het oplossen daarvan. Eigenlijk
wordt hun leven er gedeeltelijk door beheerst en Wim van Sint Annaland (65)
vormt daarop geen uitzondering. Onlangs werd hij gehuldigd.
Hij is veertig jaar lid van EDC en de KNDB, is sinds 1992 clubvoorzitter, was
dat ook al van 1965 tot 1974, is al vijftien jaar lid van de schooldamcommissie,
deed arbitrage bij het WK en bij een interland tegen Russen en de jeugd WK,
de Suikertoernooien en ... speelt vanzelfsprekend zelf. Niet op hoog niveau,
maar wèl fanatiek en bovenal met heel veel plezier. Dat laatste vindt hij nog het
belangrijkst.

Dammen is de lust en het leven voor Wim van Sint Annaland

Wim van Sint Annaland met het Erediploma van de KNDB
Foto George Nusmeijer

10.

W. van Sint Annaland – R. Hanoeman  0-3    Oktober 2000  OC
Deze stand zou voor velen reden zijn geweest om een hand te geven en een
pilsje te gaan drinken. Zo niet ‘tijger’ Wim! Na lange tijd vertwijfeld zijn hersens
gepijnigd te hebben kwam hij tot de schitterende zet 37-32!!
Rabin zal even aan verstandsverbijstering bij Wim hebben gedacht maar
ontdekte spoedig tot zijn eigen verbijstering dat na het slaan naar xxx46
(gedwongen) nu 36-31 xx en 40-34 x xxxxx2 volgde zodat de stand er ineens
uitzag zoals in het tweede diagram. Aangezien 46-23 niet gaat wegens 2-19 is
schijf 17 niet tegen te houden. Een 100% zekere remise, en dat vanuit de
stand van het linkerdiagram. Knap! En toen viel Wim’s vlag….

Juni 1994  OC
J. Baas – W. van Sint Annaland  1-1
Wim had als laatste zet 44-49??
gespeeld en dacht natuurlijk: “Wat kan
er mij met 2 dammen nog mis gaan.”
Jan speelde nu 7-45? en het werd
remise! Maar, na 7-45? kwam Jan er
achter dat hij schitterend had kunnen
winnen op tempo en wel door 7-11!! x
32-28 xxx x x x +

December 2001  OC
W. van Sint Annaland – P. vd. Veen
In tijdnood speelde zwart 12-18??
Wim had het toen direct uit kunnen
maken met 27-21!

15.



W. van Sint Annaland - P. v.d. Veen zaz
Deze partij zal de geschiedenis ingaan als
de partij waarin zwart 3x een dam haalde,
hiermee niet won maar tóch won.
2-7 x x20 35-30 x 33-29 x 28-22 x xxx
maar dan 34-40 x 15-20 x 13-19 x xxx
dam! Maar na 38-32 dam weg!

Zelfde partij waz
Deze keer is het Wim die een
dam kan nemen.
30-24 xxx 27-22 x xxx2 dam!
Maar na 1-7 dam weg, dus Wim
speelde wat anders, n.l. 30-25.

Zelfde partij zaz
Een moeilijke beslissing. Zwart is van plan
5 schijven te geven en moet wat overblijft
eigenlijk zo’n 15 zetten vooruit rekenen in
tal van varianten. Op hoop van zegen: 29-
34 x 14-20 xx 12-18 x 11-17 x xxx dam!
Na 32-27 xx x dam weg!
Met 45-50 39-34 heeft zwart nu opnieuw
dam!

Zelfde partij zaz
Maar ook deze derde zwarte dam
is niet goed genoeg. 50-33 ziet er
goed uit, maar ’t is niet winnend.
Ook 50-28 wint niet. Met één zet
van wit had P. v.d. Veen totaal
geen rekening gehouden.
Wit gaf op in de diagramstand….

14.

"Natuurlijk wil ik graag winnen. Net als iedereen. Maar ik speel in de eerste plaats om
het spel, want dat is zo mooi. Dammen zit zo enorm veel in. Ik voel mij ook boven
alles dammer en niet zozeer bestuurder. Ik ben dan wel voorzitter van EDC, maar als er
een ander opstaat die de functie wil overnemen, maak ik direct plaats, want ik hecht
daar absoluut niet aan. Ik ben altijd gevraagd. Als ze ergens iemand niet voor konden
krijgen nam ik het maar weer op mij, want zo betrokken voel ik mij nu eenmaal. Die
verdiensten voor de club zijn vanzelf gekomen. Ik heb er nooit naar gestreefd," toont hij
zijn bescheidenheid. EDC verleende hem vorige week voor al dat werk het
erevoorzitterschap. De Dambond deed er nog een schepje bovenop en kende hem het
erediploma toe. Hij rolde er bij toeval de damwereld binnen. Veel thuis gespeeld
zoals zoveel Nederlanders. Jarenlang was dammen de nationale sport in de huiskamer
bij uitstek, toen er nog geen computers waren. Vooral bij de bevolkingsgroepen, die van
de kerk niet mochten kaarten, was dammen (schaken trouwens ook) populair. En wie
minder de hersenen aan het werk wilde zetten verslingerde zich aan het ganzenbord.
"Ik kom uit Hendrik Ido Ambacht, onder Rotterdam, een hartstikke christelijke
streek. Thuis hadden we ook die overtuiging, maar dat is nu wel over. Veel dammen
dus. Heel gebruikelijk in die tijd. In 1949 werd ik beroepsmilitair met de bedoeling
naar Nederlands-Indië te gaan. De hele compagnie ging, behalve mijn peloton.
Dammen was in het leger ook in. Ik kwam op de Vliegbasis Twente terecht, chef
metaalbewerking. Daar ontmoette ik wijlen Gerard van Berkum, die bij EDC was.
Tegen hem damde ik vaak in de onder-officiersmess. Hij loodste mij bij de club
binnen. EDC had toen ongeveer 50 leden en nu nog. We zijn dus niks gegroeid. Elk
jaar zijn we blij met twee of drie nieuwe leden, maar zoveel vallen er ook gemiddeld af.
Dat betekent dat je ledenbestand ongeveer gelijk blijft. Jongeren zijn er moeilijk bij te
krijgen. Daarom hebben we een damschool opgezet. Het is nog niet zo'n succes. De
jeugd heeft zo veel mogelijkheden tot vermaak en heeft het niet zo op diep nadenken.
Gek, want het jaarlijkse schooldamtoernooi slaat wel aan. Soms hou je daar een paar
leden aan over, maar meestal stoppen ze als ze verkering krijgen. Wij groeiden op
met dammen, zij met de computer. En laten we eerlijk zijn, het duurt lang voordat je
enig niveau hebt bereikt in het dammen. Jammer natuurlijk, want hoe meer je ervan
weet en hoe beter je speelt, des te leuker wordt het. Op latere leeftijd komt af en toe
nog wel eens iemand terug bij ons. Ik denk dat schaken iets gevarieerder is en dat het
gauwer aanspreekt. Maar dammen is mooier."

En al die remises dan? Het gros van de partijen eindigt gelijk. Niet bepaald een
reclame voor de damsport.
"Dat ligt niet eens zo zeer aan het spel, maar de angst te verliezen. Vooral in de top
speelt men te veel op zeker. Kijk maar naar een man als Ton Sijbrands, die in mijn
ogen nog steeds de beste van de wereld is. Wat doe je eraan? Spelen tot de laatste
schijf? Die toppers zien al ver vooruit hoe de partij eindigt. Tot het laatst speculeren
op een fout van de tegenstander heeft dus weinig zin.
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Je moet dat ook niet te negatief beoordelen. In twintig remises van een
tweekamp om de wereldtitel zitten vaak toch heel mooie partijen. Tegen een
zwakkere speler ben je ook eerder geneigd risico te nemen dan tegen een
gelijkwaardige."

De speeltijd verkorten, zou dat helpen?
"Nauwelijks. De meeste goede dammers zijn ook sterke sneldammers.
Bovendien heb je de tijd wel nodig om tot de goede zet te komen. En met
voldoende bedenktijd kom je tot de beste zetten en de mooiste vondsten. Je
zou de aantrekkelijkheid geweld aandoen. Ik hoor ook nooit dat men vindt, dat
een partij te lang duurt. En als het gevolg een foutenfestival is, heb je het niveau
omlaaggehaald. Je zou een enorme vervlakking krijgen. Ik zou er de damsport
trouwens niet de rug om toekeren als ze gingen besluiten twee partijen op een
avond te spelen. Ik pas me wel aan. Die damschool moet slagen. Daar doen we
veel moeite voor. We hebben een locatie in Losser, maar daar zitten we niet
aan vast. Het is best denkbaar dat we op een gegeven moment verhuizen naar
Enschede. Gemiddeld komen er tien personen. De kunst is ze enthousiast te
houden. We zetten ons er voor in en hopen dat het slaagt. Het initiatief moet
slagen."

Hoe word je erevoorzitter?
"Ik zou het niet weten. Ik ben nog steeds meer dammer dan leidinggever. Dat is
niet veranderd. Vanuit die situatie probeer ik het iedereen zo veel mogelijk
naar de zin te maken. Ik ben een van de mensen, die altijd aanwezig is, op
clubavonden, vergaderingen, andere bijeenkomsten. Voor EDC wil ik ook
alles doen. Voor de bond breng ik dat niet meer op. EDC is een vriendenclub.
Je leeft met elkaar mee, ik ben een van hen en probeer een goed gastheer te
zijn. EDC zal wel een seintje richting dambond hebben gegeven. Net als bij
de lintjesregen op Koninginnedag."

Hoe ziet de toekomst eruit?
"Wij doen alles nog heel amateuristisch, zonder sponsors. Het is de vraag of dat
zo kan blijven. Wij zijn trouwens niet vies van enige steun, maar je krijgt dan
wel een heel ander soort club. Daarom blijven we het liefst zelf baas en leiden
we onze eigen jeugd op. Maar als je hogerop wilt -en daar streven wij ook naar-
dan kom je vanzelf bij sponsoring. Maar zelf geniet ik van het spelletje, puur en
ik leg me neer bij mijn beperkingen."

Hij zet de schijven op een damcomputertje. De beginstand. Gelijke kansen
voor wit en zwart. En dan maar schuiven. Het apparaatje neemt wisselende
bedenktijden en geeft telkens de tegenzet aan. Vol geestdrift
becommentarieert hij. Ze zijn onafscheidelijk geworden: "Ik neem het ding
zelfs mee op vakantie. Kan ik overal mijn partijtje spelen of een probleempje
oplossen." Je moet ervoor met dammen zijn opgegroeid. Of... toch met de
computer.
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Opening WK match Dammen 2009 in Enschede
v.l.n.r.: Wim van Sint Annaland, Bennie Wiggers, Gino Schirinzi

Jan Rustenhoven, Johan Haijtink, Luit Haan


