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Ode aan de toeschouwers
Wat een PRACHTIGE MENSEN, die dammers, die liefhebbers! Ze komen vanuit het
Noorden, vanuit het Westen, vanuit het Zuiden. Naar Hardenberg. Om de grootmeesters
aan het werk te zien. Stel even: een toernooi ZONDER toeschouwers! Leeg, kil, koud.
Ondanks de fantastische prestaties van de acteurs, de grootmeesterlijke damartiesten.
DOOR ANDREAS KUYKEN

Marino Barkel
De toeschouwers, zij vormen als het ware de ZIEL van het
toernooi. Alleen door hen komt het toernooi tot leven.
Tot bezieling. Door die veelal anoniem blijvende helden.
Vandaar dat mijn eerste stukje aan hen is gewijd. Aan
de toeschouwers. Aan al die liefhebbers. Met ieder zijn
eigen verhaal.
Het hart van de zaal hoorde men kloppen. Wat werd er,
gedurende die elfde ronde, meegeleefd met Mark PODOLSKI. Meegeleden. Meegejubeld, toen hij uiteindelijk
zijn partij toch nog wist te winnen. En toen naar de zaal
kwam. En openlijk zijn partij demonstreerde. Volkomen
eerlijk.Wat een geweldenaar op het dambord. En wat
een ridder als mens! Bescheiden, openhartig , innemend.
“Hier hab ich Glück gehabt”.
Maar terug naar de ridders in de zaal. Naar onze bezoekers. Naar de ziel van het toernooi. Naar de bezieling.
En twee reacties. Uit Zuid en Noord. Twee die het hart
verwarmen. Die het hart hoger doen kloppen.
Eerst een woord van dank (ja hoor, dat mag!), die ik
onmiddellijk aan de schrijver teruggeef!
“Beste Andreas en Marino,
Jullie vormen een fantastisch koppel, juist omdat jullie zo
hemelsbreed verschillen. Laat ik ook een overeenkomst
melden: jullie betuigen beide respect en veel aandacht
voor de topografie van de nuance. Heb beiden dank
daarvoor,
Ben ten Haaf (Maastricht), een ongeneeslijk liefhebber
van de damsport. “
En nu dan het aangrijpend verhaal van Douwe Edelenbos
uit Sneek. In die sfeer van warmhartigheid en wederzijds
respect, bracht hij het naar voren. Wat een diepe hommage aan grootmeester wijlen BAUKE BIES! En hij heeft
het, achteraf, op mijn verzoek, ook opgetekend!
DOUWE, hartelijk dank!
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Andreas Kuyken
BAUKE
Tijdens de wedstrijd Hiltex – Rinsumageest speelde ik
tegen Rob Geurtsen. De stand in de teamwedstrijd was
op dat moment 9 – 9. Een groot deel van de partij stond
ik onder druk. Zowel positioneel als qua tijd. Het belang
van de partij was duidelijk: er moest een punt gescoord
worden om zo nog 10 – 10 uit het vuur te slepen.
De eerste tijdnoodfase had ik overleefd, maar zo rond
kwart voor zes kwam de tweede tijdnoodfase om de
hoek. Mijn teamgenoten - al lang en breed klaar - waren
in een andere zaal bezig de nodige versnaperingen naar
binnen te werken. De strijd tegen Rob leek een eenzame doodstrijd te gaan worden. Langzaam maar zeker
kwam ik meer in de verdrukking. Op dat moment kwam
teamgenoot Bauke Bies in de speelzaal. Hij liep naar
onze tafel en haalde zijn sleutelbos uit zijn broekzak.
Aan dit sleutelbos zat een BEERTJE. Bauke peuterde deze
los en zette het beertje rechts van mij op de tafel en zei:
“je kunt mijn geluksbeertje nu beter gebruiken dan ik.”
Vervolgens wist ik remise te maken en zo de 10–10 veilig
te stellen.

En nu dan, Douwe, komt
hier de compositie, zoals
beloofd !
Let eens op die zwarte
schijf 18 in het poortje! Die
blijft gewoon staan! Wit
doet 1.33-29! 24x22 2.3127! 22x42 3.12-8! 19x37
- het lijkt volledig mis te
gaan met wit - 4.43-38!
42x33 en 5.8-3!!
Ongelooflijk! Zwart, aan
zet, verliest na alle 14
mogelijke zetten alsnog de
partij!
Bv. 5…40-45 6.3x50!!! +.
Diagram 1

Voor menigeen zal het moment met weinig betekenis
lijken, misschien zelfs een beetje kinderachtig, dat gedoe
met dat beertje. Voor mij is het één van de mooiste
momenten uit mijn damleven. Het kleine gebaar dat
eigenlijk enorm groot is: de eenzame strijder die plots
een leger achter zich voelt staan.
Het zijn de momenten die ertoe doen in een mensenleven en die ik voor altijd zal koesteren. Fysiek zijn we
Bauke kwijtgeraakt, helaas. Emotioneel en in de tweede
plaats door zijn onorthodoxe partijen zullen wij / zal ik
hem nooit verliezen.
Douwe Edelenbos, Sneek.
Prachtige mensen, die dammers!
Douwe, dank je wel!
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