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Brunssumse ‘Heintje Davids’ stopt nu echt 
DAMMEN

DOOR GIEL HENDRIX

Piet Kole weet het nu zeker.
Als hij vanmiddag de prijzen
uitdeelt aan het eind van het
dertigste internationale toer-
nooi van Brunssum, is het ein-
de verhaal. Hij stopt, na negen-
tien jaar, als organisator van
het damevenement.
Maar hij slaat de deur niet in
het slot. Want Kole is nog niet
uitgepraat over zijn naderende
afscheid, of hij voegt er voor
alle zekerheid aan toe: „Als ze
mij voor iets vragen, zal ik dat
zeker niet afwijzen.” Kole, in-
middels 58 jaar, wil echter niet
meer verantwoordelijk zijn
voor de hele organisatie. Hij
heeft, vindt hij ook zelf, zijn
bijdrage wel geleverd. En hij
niet alleen, Ook zijn vrouw en
drie dochters hebben jaren-

lang een deel van de zomerva-
kantie opgeofferd om het toer-
nooi in goede banen te leiden.
Of het nou was om broodjes te
smeren, advertenties op te ha-
len, programmaboekje en uit-
slagenbulletins te maken, alle
eindjes kwamen in huize Kole
bijeen. Hij is ervoor beloond in
de afgelopen jaren. Met de be-
noeming tot lid van verdienste
van de koninklijke dambond
en een lintje. Dat laatste kreeg
hij vijf jaar geleden bij zijn af-
scheid. Ja, want officieel is hij
al in 2002 opgestapt als organi-
sator. En, als een echte Heintje
Davids weer geruisloos terug-
gekeerd, toen zijn beoogde op-
volger aangaf het werk toch
niet aan te kunnen.
Deze keer is het besluit van Ko-
le echter definitief. Hij moet
wel, want sinds een aantal
maanden is zijn vrouw gedeel-

telijk verlamd na een operatie
en dat heeft voor hem de door-
slag gegeven. „Ik kan niet
meer verder op de oude weg”,
weet hijzelf. „Bovendien moet
de organisatie dringend uitge-
breid worden. Mijn vrouw
heeft me ook al die jaren ge-
holpen en mijn dochters wil-
len misschien ook wel eens op
vakantie in plaats van hier hun
steentje bij te dragen. Maar ik
begrijp aan de andere kant ook
dat mijn connecties, die ik in
de loop der jaren heb opge-
bouwd, belangrijk zijn voor de
voortgang van het toernooi.
Daarom zal ik betrokken blij-
ven en kan er altijd een beroep
op me gedaan worden.”
Grote vraag is natuurlijk of het
Brunssum-toernooi nog wel be-
staat volgend jaar. Door het
sluiten van het Rombouts Col-
lege moet de organisatie name-

lijk op zoek naar een andere
speelplek. Omdat verhuizing
en renovatie van het complex
vertraging heeft opgelopen,
kon Kole dit jaar nog terecht
in de school, maar in 2008 gaat
dat niet meer. „De gemeente
heeft weliswaar gezegd mee te
helpen zoeken naar een oplos-
sing”, zegt Piet Kole, „maar dat
zal niet gemakkelijk zijn. Be-
langrijk voor ons is bijvoor-
beeld dat we zelf de horeca
kunnen runnen. Dat moeten
we in eigen beheer kunnen
doen, omdat we anders de or-
ganisatie financieel niet rond
krijgen. Als we een sponsor
vinden die 5.000 euro op tafel
legt, wordt dat een heel ander
verhaal, dan hebben we die ho-
reca niet meer nodig. Maar dat
zie ik zo snel nog niet gebeu-
ren.”
In de omliggende gemeenten

heeft Kole al een paar alterna-
tieve locaties bekeken. „Met
mogelijkheden”, zo geeft hij
toe, maar dan zal hij zijn toer-
nooi een andere naam moeten
geven. „Iets met Parkstad”, op-
pert hij zelf al, „maar ik heb
begrepen dat de gemeente
Brunssum het graag binnen de
eigen grenzen wil houden.”
De afgelopen dagen heeft Piet
Kole kunnen wennen aan het
idee dat hij zich met de rest
van het gezin volgend jaar niet
meer overal verantwoordelijk
voor hoeft te voelen. Bijna ie-
dere dag heeft hij er wel even-
tjes aan gedacht. „Echt waar.
De afgelopen dagen ben ik een
beetje gaan begrijpen hoe Mi-
chael Boogerd zich dit jaar
voelt. De laatste Amstel Gold
Race, de laatste Tour de France.
Ja, het houdt je toch wel bezig
heb ik gemerkt.”

Piet Kole spreekt -voor het laatste jaar - de dammers in Brunssum toe voor het begin van de wedstrijden. foto Dries Linssen


