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China komt in dammen net kijkenChina komt in dammen net kijken
OPEN NK Wen Long Gao opvallende verschijning in Brunssum

Het open Nederlands dam-
kampioenschap in Bruns-
sum heeft tal van buiten-
landse deelnemers. Opval-
lende verschijning is Wen
Long Gao, een jong Chinees
talent dat achter het bord
hard aan de weg timmert.

door Michel Franssen

CC hina heeft met ruim twin-
tig procent van de wereld-
bevolking een enorm po-
tentieel in alle sporten.

Het land speelt al een halve eeuw
de eerste viool op tafeltennisgebied
en doet het meer dan prima in
bridge, schaken, turnen, volleybal
en bepaalde onderdelen van de atle-
tiek. Op damgebied komt China
pas kijken, maar het land heeft
sinds ex-wereldkampioen Aleksej
Tsjizjov in 2008 bondscoach werd
enorme progressie gemaakt.
Wen Long Gao is een van de expo-
nenten van de school van de Rus
Tsjizjov. Gao, die gisteren tijdens
het open NK dammen in Bruns-
sum zijn zestiende verjaardag vier-
de, erkent de beperkingen die hij
nog heeft. „Ik ben naar Nederland
gekomen om te leren van de zomer-
toernooien”, laat hij via zijn vrou-
welijke tolk weten.
Gao en zijn tolk wonen in Woe-
han, dat met naar schatting tien
miljoen inwoners nog maar net tot
de top-15 van Chinese metropolen
behoort. Ze reisden de halve we-
reld rond om in Nederland te ko-
men. „Eerst negen uur per trein
naar Beijing, toen acht uur met het
vliegtuig naar Moskou en tenslotte
nog drie uur vliegen naar Amster-
dam.”
Gao geldt als een supertalent. Hij
probeert in de sterk bezette Neder-
landse zomertoernooien zoveel mo-
gelijk bij te leren. De jongeling
heeft al in Den Haag en Nijmegen
meegedaan, en gaat na het open
NK in Brunssum naar het jeugd-
toernooi in Hoogeveen. Dan moet
hij naar huis, want eind augustus
beginnen de scholen weer.
Gao, die ook het Japanse bordspel
Go beoefent, zit in de bovenbouw
van de Chinese middelbare school

en wil over twee jaar naar de uni-
versiteit. Hij heeft nog niet beslo-
ten welke studie hij gaat doen. De
regering heeft een prima program-
ma voor jonge talentvolle sporters,
maar de dammers kunnen van
dammen alleen niet leven. „De cen-
trale trainingen zijn in de weekein-
den. Door de week moeten de dam-
mers gewoon studeren of werken”,
legt de tolk uit.

China is de laatste twee decennia
wel opener geworden, maar ligt op
Rusland nog een heel stuk achter
op het gebied van openheid. Dieter
van Gortel, toernooidirecteur van
het open NK in Brunssum, weet
goed hoe alles reilt en zeilt in Chi-
na. Van Gortel moet al te rooskleu-
rige voorstellingen van China di-
rect indammen. „Er zijn inderdaad
positieve ontwikkelingen, maar de
echte openheid is nog ver te zoe-
ken.”

Hij neemt de beperkte vrijheid van
de president van de Chinese dam-
bond als voorbeeld. „Deze man
kan de slotceremonie op zaterdag
in Brunssum niet meemaken. Hij

moet vrijdag al terug naar zijn
land.” En het feit dat Gao het
woord helemaal aan zijn tolk moet
overlaten, spreekt ook boekdelen.
Want wie gelooft nou dat iemand

met zijn intelligentie geen woord
Engels spreekt?
China mag Afrika inmiddels op
vrijwel alle terreinen voorbij zijn
gestreefd, op damgebied is dat nog
niet het geval. Afrika behoort al
sinds het einde van de negentiende
eeuw tot de toonaangevende re-
gio’s op het mondiale damtoneel.
Gao heeft de kracht van de Afri-
kaanse dammers inmiddels ook er-
varen. Hij legde het in de eerste
ronde van het open NK af tegen
het natuurtalent van de Malinees
Cheick Sabidou Drame. De Chi-
nees had dinsdagavond al een hope-
loze achterstand van drie punten
op de drie koplopers, de Russen
Andrej Kalmakov en Aleksandr Get-
manski en de Nederlander Michiel
Stempher. Heel voorzichtig laat
Gao via zijn tolk doorschemeren
dat hij in 2011 graag naar Brunssum
terugkomt om zijn progressie te la-
ten zien.
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