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Op damvakantie naar Brunssum
TOERNOOI Meer dan de helft van de deelnemers aan Brunssum Open slaapt op ‘damcamping’ in Heerlen

Nee, dammen is geen
suffe denksport voor
oude heren. En ja, jon-
ge dammers houden
van gezelligheid en
een biertje. Wie dat
niet gelooft moet de-
ze week maar eens
een kijkje nemen op
Camping de Hitjesvij-
ver in Heerlen. Ook
dit jaar weer dé dam-
camping van Lim-
burg.

door Michiel Goertzen

H et is alsof je als voetballer
een training krijgt van
wonderkind Kaká, ver-
taalt Ruben Groenendijk

(21) zijn gevoel voor de leek. Alleen
luistert de sterspeler zondag niet
naar de naam Ricardo Izecson dos
Santos Leite, maar Ron Heusdens.
En die komt niet uit Zuid-Ameri-
ka, maar uit Zuid-Holland.
Desondanks is het een grootheid,
vindt Groenendijk. „Het is toch ge-
niaal dat een grootmeester als Heus-
dens mijn partij analyseert? Pro-
beer eens een stervoetballer te spre-
ken te krijgen. Dat lukt je niet als
gewone sterveling. Zo moet je het
zien, wij krijgen
gewoon een
training van
Kaká. Maar
dan als dam-
mer. Die
man ziet
details
waar je later
veel aan kan
hebben.
Daar

kan ik alleen maar heel veel van le-
ren.”
Het is zaterdagochtend, half tien.
In de partytent op Camping de Hit-
jesvijver in Heerlen is het ontbijt in
volle gang. Op twee tafels moeten
de vleeswaren plaats maken voor
een dambord. De camping staat de
komende week voor een groot deel
in het teken van dammen. Bijna 80
dammers die meedoen aan de
Brunssum Open (meer dan de
helft van alle deelnemers) logeren
in Heerlen-Noord. Groenendijk uit
Alblasserdam is een van hen. Hij
speelt ieder jaar maar één toernooi:
het Brunssum Open. Waarom?
„Omdat hier meer te doen is dan al-
leen dammen. Het is sfeer erom
heen, de gezelligheid ‘s avonds. En
de plek. Je zit hier bijna in het bui-

tenland. Het lijkt soms wel
een vakantie.” Boven-
dien analyseert Ron
Heusdens zondagmid-
dag partijen die ge-
speeld zijn. Dat doet
het ook altijd goed,
vraag maar aan Groe-
nendijk.
Het is niet
voor het eerst
dat de Hitjes-
vijver in de
zomer wordt
overspoeld
met dammers.
Sinds 1981 slaat
een deel van de
deelnemers hun ten-
ten op in Heerlen. In de beginjaren
van het toernooi dat deze week aan

de 32ste editie toe is, sliepen veel
dammers bij gastgezinnen. Maar
omdat het toernooi groeide en
groeide, kwam de organisatie slaap-
plaatsen te kort. Henk Stoop kwam
in 1981 op het idee om de dammers
op de camping te laten slapen. Een
schot in de roos, blijkt 28 jaar later.
„Ik heb vrijdag een paar Russen op-
gehaald op het station. Die waren
hier nog nooit geweest, maar ze
hadden via via al allerlei goede ver-
halen over de camping gehoord.”
Stoop -geboren in Indonesië, geto-
gen in Brunssum en inmiddels al ja-
ren woonachtig in Culemborg- or-
ganiseert de damcamping nog
steeds ieder jaar. „Net als het toer-
nooi is ook de camping gegroeid.
Dit jaar staan er bijna tachtig dam-
mers, zo druk is het nog nooit ge-
weest. Het is de gezelligheid die
trekt. ‘s Avonds wordt er gekaart en
wat gedronken in de kantine. Ik
ging vrijdag om half twee naar bed,
maar toen was de kantine nog lang
niet dicht. Omdat de partijen pas
om twaalf uur ‘s middags begin-
nen, hoef je niet zo vroeg naar
bed.” En dus kan er ‘s avonds rus-
tig wat gedronken worden. Toer-
nooi of niet. „Dammers drinken
niet, dammers zuipen”, lacht René
Wijpkema uit Groningen veelbete-
kenend.
Het suffige imago van de
denksport, doet de waarheid ge-
weld aan, vindt Martijn van Gortel.
De Sittardenaar woont om de hoek
van het toernooi en slaapt daarom
niet op de camping. Maar ook hij
ziet zomertoernooien als een pri-
ma invulling van zijn vakantie. Eer-
der dit jaar speelde hij een toer-
nooi in Salou en Praag, later dit
jaar vertrekt hij naar Portugal. „In
Salou ben ik ook gaan stappen
hoor”, verklapt de Fortuna-fan die
gekleed in een Trots op Fortu-
na-shirt zijn zondagpartij afwerkt.
„Maar in Brunssum pak ik het iets
serieuzer aan. Ik wil in de top 10
eindigen, vandaar.”
Ook Arnoud Rood uit Heerhugo-

waard zit zondagmiddag
in een voetbalshirt

aan tafel. Achter-
op het uit-tenue
van Oranje prijkt
het rugnummer 6
en zijn naam.
„Dammen is voor
mij gezelligheid.
Na afloop samen
een biertje drin-
ken. Net als bij

voetballen. Die com-
binatie is in Bruns-

sum perfect. ‘s Middags
een potje dammen, ‘s

avonds lachen. Ieder jaar zie
je dezelfde groep op de cam-

ping. Daar is het gezellig en boven-
dien is het niet te duur. Voor 75 eu-
ro heb ik hier tien dagen vakantie.”

Camping de Hitjesvijver is deze week omgetoverd tot een heuse damcamping. foto’s Arnaud Nilwik/montage Fer Cools


