Maarten Nas winnaar finaleronde Clubkampioenschap Damclub Lent

Met een overwinning in de laatste speelronde op Jan Jacobs stelde Maarten Nas uit Lent zijn 2e
Clubkampioenschap van Damclub Lent veilig. Nas, al eerder clubkampioen in het seizoen 2004-2005
kon aan de eindstreep 1 SB puntje meer overleggen dan Marco van Bronswijk, die evenveel
wedstrijdpunten behaalde en tegen Nas remiseerde.
Het SB saldo bepaalde uiteindelijk de eindstand. Gerold Kosman werd nipt 3e, voor Kees Hazen en
Willem van den Berg. Jan Jacobs sloot de rij en had zich waarschijnlijk meer voorgesteld van de
finaleronde nadat hij in de voorronde zich als 1e had gekwalificeerd voor de finaleronde.

In een eerste reactie zei Nas : “het is een enorm zwaar seizoen geweest, waarbij ik op het juiste
moment gepiekt heb. De korte hoogtestage op Mallorca tussen de voorronde en finaleronde pakte
gelukkig goed uit.”.
In de voorrondes leek het er lange tijd op dat Nas zich niet zou plaatsen voor de finaleronde.
Keerpunt was misschien wel zijn verrassende nederlaag tegen Peter Litjens, waarna hij de knop
moest omzetten. Nas daarover : “Achteraf gezien mag ik Peter wel bedanken voor deze nederlaag,
want daarna ging het eigenlijk alleen maar crescendo”.
Nas heeft ook nog een woord van dank voor de tomeloze inzet van aftredend wedstrijdleider Stef
Migchelbrink : “Stef wist mij te pushen om in de voorronde toch het benodigde aantal van 10
partijen te spelen die noodzakelijk waren voor plaatsing in de Finaleronde en de randvoorwaarden
voor het toernooi waren perfect door hem geregeld “.
Op de vraag hoe het seizoen er verder uitziet met deze titel op zak : “ik neem nu eerst een paar
dagen welverdiende rust. Misschien dat ik volgende week als clubkampioen nog een klein
simultaantje geef op de club, maar dat is mede afhankelijk van hoe snel het herstel gaat. Een week
later staat er nog een snel damtitel op het spel, die zou ik er ook graag bij behalen, maar de
concurrentie zal moordend zijn”.

