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Everts pakt koppositie op Gelders kampioenschap
Door onze medewerker
......................................
HUISSEN ● Rob Everts
heeft in het Gelders
kampioenschap dammen
voor senioren de leiding
genomen. De dammer uit
Gendt staat na twee
gespeelde rondes een
punt los. Everts maakt zich
geen zorgen over de
afloop. “ De Gelderse
finale is voor mij eigenlijk
een soort opstapje voor de
halve finale. Ik richt me
daar op dit moment op.
Het Gelders
kampioenschap is een
verplicht nummer voor
mij,” aldus Everts. In al zijn
bescheidenheid blikt hij
daar alvast op vooruit: “Ik
kan me goed optrekken
aan het niveau van een
speler als Dik de Voogd.
Qua sterkte schelen wij
niet zoveel. Hij haalde de
finale afgelopen jaar, dus
zou het voor mij ook een
mogelijkheid zijn”. Everts
vertelt grinnikend: “Het
enige verschil tussen ons
is dat ik wel een
internationale titel heb en
De Voogd niet”. Everts
doelt op de MI titel, die hij
achter zijn naam heeft
staan op de internationale
ratinglijst. Een van de vele
successen uit zijn carrière.
Met zijn creatieve spel
heeft hij het al veel spelers
moeilijk gemaakt. Zo
kwam Evert van der Pol ,
op papier een sterke
opponent, niet eens tot
spel, en werd Jan Heijink

zaterdag met sterk spel
van het bord gezet.
Creativiteit is een wapen
van Everts. Hij speelt
graag afwijkende
speltypes, om de
tegenstander in verwarring
te brengen. Verder kent hij
alle ‘coupes’ (slagprincipes
red. ) , waaronder de
weinig voorkomende Coup
Wijers. In het dagelijks
leven is Everts een sportief
man. Hij laat dan ook de
damnacht van Vlaanderen,
verstek gaan voor
triatlonactiviteiten (!). Dit is
een opmerkelijke
beslissing, omdat Everts
vaak niet bij damnachten
weg te slaan is. Everts
vindt dan ook dat de
verschillende sportbonden
dit soort belangrijke
wedstrijden niet op
dezelfde dag moeten
plannen. Hij heeft ook een
mening over recente
kwesties in de damwereld,
ook wel het
remiseprobleem genoemd:
“Voor mij is de Delftse
telling, of de
voordeelremise de ideale
oplossing. Ik word tijdens
het spelletje wel eens
geconfronteerd met slappe
openingen die dan naar
remise kabbelen. Zo heb ik
op twee clubavonden
achter elkaar de opening
33-29 19-24 tegengehad.
Ik poog nu dan ook door
vreemde opbouwen de
tegenstanders uit de tent
te lokken, om daarna toe

te slaan”. Als doel voor zijn
spel heeft hij de manier
van spelen van een durfal
als van Oosterwijk voor
ogen. Het pleit voor Everts
moed. Voor de leek zijn
het nietsdoende zetten,
voor de echte kenner zijn
het stuk voor stuk
meesterwerkjes. Dat
Everts niet alleen op
sportief vlak sterk is
bewijst hij met zijn vicevoorzitterschap. Hij heeft
deze begrijpelijkerwijs neer
moeten leggen om zich
volledig op de Gelderse
finale te kunnen storten.
Everts kent ook zijn
zwaktes: “Op de club drink
ik vaak samen met een
clubgenoot van mij
(Sander Spaans red.)
maltbiertjes. Als er echter
Duvel in voorraad staat,
wordt het lastig om me te
beheersen”. Everts vindt
de gezelligheid om het
dammen heen een mooi
iets. Zo heeft hij na zijn
vlugge overwinning op v/d
Pol, herinneringen
opgehaald met Wiel
Okrogelnik, een
welgeziene man in Lent.
Okrogelnik is het grote
voorbeeld van Everts. De
charme en vrijgevigheid
heeft Everts van hem
overgenomen. De
volgende telg uit de
hondenfamilie van Everts
zal dan ook de naam Wiel
gaan dragen. Rob Everts,
een echte alleskunner.

