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voorgek verklaart vind ik een geweldig compliment Het
betekent nomelijk dot men mij niet begrijpt Een wereldkompioen
denksport kon zich geen groter compliment wensen want van
hem worden dingen verwacht die een anderboven depetgaan
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tegenuioordig minder
ge tijd geleden

Hoe aardig en vriendelijk
Jannes van der
Wai tegenwoordig is
blijkt direct na terugkeer
keer van zijn succesvolle
volle tocht naar het

Russische Bakoe
waar hij iedereen de
liet

zien

om wereldkampioente worden

Harm Wiersma deed onlangseen
permanente

stap terug vanwege een
nente dam-moeheid Heeft Jannes
nes daar nog geen last van
,,Nou op dit moment zal ik eerder
vooruitgang
naar de piano grijpen dan naar
net dambord
vertelthij ,,maar
tijdenstoernooien
ben ik helemaal
maal weg van het spel Ik neb nu
ook drie weken alleen maar gedamd
damd en met veel plezier In Dakar
kar deed ik dat ook want ja ik stel
me zo voor dat hoe sterk een
genstanderook is hij vast wel een
paar keer te verslaan is als ik het
maar goed doe In Dakar was ik
zelfs zo intens bezig dat de partijen
en al begonnen waren terwijl ik
bezig
nog met de voorbereiding
was Ik vond het dan jammer om
naar de speelzaal te gaan want ik
was nog bezig de hele zaak uit te
pluizen en had de winstvoering

geleden

zou de onverbeterlijke
ke perfectionist Jannes
nes van der Wai haar
ongetwijffeld gecorrigeerd
geerd hebben maar
hij heeft leren leven
met de fouten van anderen
deren en staat haar
vriendelijk te woord
De 28-jarige Groninger
ger is zichtbaar veranderd
anderd opgef leurd
zelfs al wil hij daar
weinig van weten
Volgens hem is de
houding van de mensen
sen en dan vooral
van de journalisten

tegenstander

nog niet gevonden hetgeenme
nerveusmaakte Tijdens treinreizen
zen zit ik ook altijd met het dambordje
bordje op schoot Andere dammers
mers vinden dat maar niks maar
die hoor je ook niet enthousiast
over andere dingenpraten Dan
heb je toch geen levensvreugde

gewijzigd

de

zigd
Getooid met een hoedje dat
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voormaligwereldkampi-

oen dammen heeft mis, schien een beetje gelijk
maar een feit is ook dat hij
zich niet meer zo te buiten gaat
aan zwart wit-stellingendie hij op
onaangenameen toch ook humoristische
ristischewijze kon ventileren
Daarbij bediendehij zich vaak van
verrassendsimpelemaar logisch
klinkende redeneringenwant
Jannes van der Wai is niet alleen
maar
een schijvenkunstenaar
ook een woordkunstenaar Het
gevoel soms in de maling te worden
den genomen was - en is - hem
daarbij niet vreemd Ook nu nog
gebeurt het dat hij geen
antwoordengeeft
rechtstreekse
zelfsniet op de opmerkingdat hij
vaak een handigeen uiterstknappe
pe draai aan vragenweet te geven
ven Jannes van der Wai ,,lk probeer
beer overal een eerlijkantwoord

van de

dambond

hij in

Bakoe kreeg arriveerde Jannes van der Wai woensdag

in

Utrecht

Hij

werd daar onder anderen opgewacht door Henk Fokkink(links pr-man

".

niet waar want toen je
bijna twee jaar geleden
bij voorbeeld
den werd opgenomengafje er later
ter zo’n draai aan datje vrijwillige
opname had gewild maar datje
vanwege een lange wachtlijstbij
een inheritingin Gelderlandniet
directgeplaatst kon worden
Dat

is

Daarom zouje amok hebben gemaakt
maakt zodat na tussenkomstvan

maar ja dan geraakje
"
delijkop zijsporen

werd dat beeld geschetstNeem
het duo Barend
Dorp (vulden
indertijdhet radioprogrammaTussen

onvermijdelijk

sen Start en Finish - red
Op een
gegeven ogenblik geniet ik van
mijn nachtrust en belt die Frits Barend
rend me in de uitzending uit m’n
nest (voor de goede orde het
nachtmens Jannes slaapt overdag
Ik neb geprobeerd
dag meestal red
beerd hem dat duidelijkte maken
want niemand vindt het leuk om
uit bed gebeld te worden In de
onaardig
uitzending neb ik Barend
dig genoemd en dat was hij ook
voor mij Dergelijke zaken maak ik
tegenwoordigechter niet meer
mee want de mensen zijn nu heel
vriendelijktegenoverme gewoon
vriendelijk
Je kunt toch moeilijkstellen
dat nietjij veranderdbent maar
a liejournalisten
Jannes ,,Mmm ik heb journalisten
listenaltijd gezien als een ander

Het is zeker dat Jannes van der
Wai zich wel eens onbegrepen
voelt Eerder ergerdehij zich daar
mateloosaan tegenwoordiglegt
hij zich er bij neer aangezienhij
beseft dat er van zijn zijdeook wel
eens onbegripvoor al die andere
mensen was Na zijn historische
optredenvoor de televisiemet
Mies Bouwman vroeg het merendeel
deel van de natie zich zelfs af of
er bij hem niet een steekje los zat
Wel de tijd heeft al die twijfelaars
geleerd dat Jannes alleen maar
anders in elkaar steekt dan de
grijzemassa Jannes is uniek en
daarom afwijkend In die tijd zei hij
eens ,,Dat men mij voor gek

fflffif
Pt’flfiPPf
&Ji2 fiJaJfe»S»l M
ii 14
I

nUPrrtl
ppri
W
ill s Ell

de politiewel een verplichteopname

me moest volgen
Jannes ,,Nee dat heb ik niet
verdraaid Het was echt mijn eigen
gen wil om opgenomen te worden
den maar niet in Groningen Daar
in Gelderland
had je een prachtig
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welwat
Welk gedeelte van dit antwoordje
serieus mag nemen Dat over
prachtige leven van een psychiatrisch
chiatrischpatient in iedergeval
niet Jannes geeft iets later toch
toe soms een draai aan zijn
antwoordente geven ,,Hetgebeurt
beurt wel dat een journalist
antwoordvan me krijgt en daarmee
mee niet tevredenis " zegt hij
,,want de journalistwil altijd meer
horen En daar heb ik best begrip
voor Die jongensmoeten soms
wel een hele pagina vol schrijven
over mij Dus vertelik wat meer

Op wat voor puntenJannes van
der Wai nu precies veranderdis
gaat hij niet concreet in De vraag
om de afgelopentwee jaar te
construerenbeantwoordthij met
,,Nou ik heb in diverse toemooien
slechte resultaten gehaald haha
Maar goed even serieus De
jullie
vraag voor mij is of het nu aan
lie journalistenlag of aan mij dat
wispelturig
ik als een weerbarstig
en
turigtype overkwam Door jullie

hebt daar een prachtig leven als
psychiatrisch patient Dat leek me
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hebben opgebouwd
vaardigheid
had wel in de gaten dat wanneer
neer je een stukje schreef je daarvoor
voor betaald werd (veel dammers
hebben ook een bijverdiensteals
dammedewerker
bij een krant
voor hen een voorname bron van
inkomsten red Op net moment
dat een journalisteen interview
met me had streek hij die centen
op Dat idee stond me niet aan
want die journalistwas een concurrent
current van mij Ik had geen hekel
aan de beste man maar dat gegeven
geven irriteerdeme Dat heb ik nu
niet meer Ik weet nu dat jij voor
dit interview niet zoveel geld krijgt
dat ik je daarom zou moeten benijden
nijden haha
ik

De populariteitvan Jannes van
der Wai heeft inmiddels ongekende
de vormen aangenomen Tijdens
de treinreisvan Utrecht naar Groningen
ningen en later in een pizzeria
wordt hij aanhoudend aangestaard
gestaarden nagegaapt De
veronderstelling dat hij in korte
tijd veel en veel bekenderis geworden
worden dan de toch sterkere

dammer Harm Wiersma

verklaart vind ik een geweldig
compliment Het betekent namelijk
lijk dat men mij niet begrijpt Een
wereldkampioendenksportkan
zich geen groter complimentwensen
sen want van hem worden dingen
gen verwachtdie een ander bovendepet
vendepet gaan

mooi huis een echt kasteel en het

ziekenfondszou allesbetalen Je

EerderbesteeddeJannes van der
Wai bijna al zijn tijd aan dammen
Alleen het slapen betekende
genlijkafwisseling in zijn leven
,,Dat is nu niet meer zo
vertelt
hij ,,Er is nu geen dwang meer
Een paar jaar geledenlag dat anders
ders toen moest ik nog zoveel
teratuur doornemen Nu heb ik
een iets te hoog niveau om alles
nog interessant te vinden Als Ton
Sijbrands vroeger een stukje in de
krant schreef , kon ik daar nog zoveel
veel van leren dat ik er uren mee
onderhand
bezig was maar ik heb
hand al zoveel stukjes van Sijbrands
eigenlijk
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optegeven

enige

dan hetteblijven

ze

tegenover hem

bizar dan

oen sterkere tegenstanddan de
andere spelers Het is makkelijker

Gantwarg In de
Utrechtse stationsrestauratie
restauratie wordt hij
aangeschoten door
een lieve oude dame
die spontaan een
speech tot hem richt
,,En veel succes met
het schaken
besluit

jaar

optreden

had Je kunt beter wereldkampioen
oen hoogspringenzijn want dat is
puur een individuelesport In de
damsport krijgt de wereldkampioen

inclusief

wereldkampioen
dammen Anatoly
sief

Twee

uoorlopig

gang Ik heb echter nog teveel
momenten dat net wel loopt en
momenten dat net niet loopt Ligt
misschienwel een beetje aan mezelf
zelf In Dakar ging ik steeds door
de vlag heen in Bakoe steeds net
niet En ach in Bakoe speelde
een Gantwarg toch anders want
iedereenwas er op gespitst om
juist van hem te winnen Ja daar
heb ik zelf ook mee te maken gehad

delijk

hielen

hij

al is zijn

,,het

soort mensen van een andere
wereld Ik kende ze niet ik
begreep ze niet en ik wilde er
niets mee te maken hebben Nu
zie ik ze wel haha als medeschepsels
hoewel ze geen
schepsels die
dammer zijn
toch vrij normale

mensen zijn
Verhalengaan vaak over de
persoon Jannes van der Wai en
nietover de

dammer

Vindje dat

vervelend

reconstrueren

Jannes ,,Nee hoor dat zijn algemeen
meen menselijke
dingen die iedereen
dereen interesseren en daarom
praten wij erover Met een dammer
mer spreek ik meer over 32-28 Of
ik me daar vroeger wel aan
geergerdheb Nou dat zat zo Ik
mocht dan wel geen journalistieke

bevestigt

vestigthij ,,Datvind ik eigenlijk
wel een beetje zieligvoor Harm
verteltJannes ,,Als Harm en ik
ergens behaivein Leeuwarden

"?

den want daar kennen ze Harm
wel
op straat lopen of zitten
gebeurt het dat mensen mij
aansprekenoverdammen En hij
zit naast me
is de werelkampioen
hij

zichzelfmomenteel te exploiteren
teren ,,Nee ik loop er zelf niet
achteraan legt hij uit ,,het wordt
me aangeboden Op het moment
dat zoiets gebeurthandel ik wel
dusdanigdat het profijtelijkvoor
me wordt Natuurlijkvraag ik
steeds wat ik ermee kan verdienen
nen maar ik sta er niet bij stilhoe
ik me zakelijkhet beste kan
opstellen Als men commerciele
bedoelingenheeft wil ik meeprofiteren
fiteren

Twee jaar geledenwas het ondenkbaar
denkbaar Jannes van der Wai in
een driedeligpak met vlinderstrik
Jannes in de tv-reclame en straks
wie weet
Jannes in de
derlandstalige top-tienmet Andre
Hazes Andre van Duin Barry
Hughes en De Twee Pinten
Toen voor zijn wereldtitel hulde
Jannes zich nog in een schipperstrui
perstrui droeg ban-de-bomspeldjes
speldjes en liep zelfseens door
de stad Groningenmet een ballon
waarop stond ,,Lieverlesbisch
Ook daaruit blijkt dat Jannes
veranderdis ,.AI dat ban-debom-materiaal
bom-materiaalis niet zo buitengewoon
woon mooi
legt hij echter uit ,,lk
ben het met de teksten nog wel
eens maar het zijn vrij lelijke dingen
gen Ik zou ze wat eleganter willen
len hebben Ook die PSP-plakkaten

Nederlandstalige

ten vindik lelijk
Je draagt ze toch niet omdatje
ze mooi moet vinden ? Het is een
manier van protesteren
Jannes ,,Ja maar ik heb wel een
soort van standpuntdat protesteren
testeren op zich niet goed is Dat
het beter is om een gelukkig mens
te zijn dan een ongelukkig
mens
het zelf weten hoor hahaha
je

mag

oen haha Eerlijkwaar het gebeurt
ha Maar goed protesteren moet
beurt ook wel dat ze dan over
op een ludieke maniergebeuren
en ik heb binnen die politiekebeweging
hem beginnente praten
De populariteitvan Jannes werd
weging toch dingenmeegemaakt
door het feit dat hij
onderstreept
maakt Ik kreeg contact met
mensen van Onkruit en die deden
werd gevraagd voor een televisiereclamefilmpje
dingenwaar ik het niet mee eens
(,,mijnvoornaamste
reclamefilmpje
ste bron van inkomstendit jaar
gulden op
het leverde 1 5
en op de dag van zijn vertrek naar
Bakoe werd hij zelfsbenaderd
of
door een platenmaatschappij
carnavalsplaat
hij interesse had om een
valsplaat te maken Probeert hij

was Mensen die echt aan het
oproerkraaien
waren Ik begon te
merken dat de politiekestrekking
en
dat
ze alleen maar
was
weg
wilden schoppen Van
relletjes
mezelf vind ik het een zwaKte dat
ik geen onderscheidmeer kon

maken tussen mensen die relletjes
letjeswilden schoppen en mensen
sen die politiekbezig wilden Of ik
nog dezelfde politiekeovertuiging
heb Ik ben geen lid van de PSP
meer Het lidmaatschapwas voor
mij op een gegeven ogenblik
veranderdin een abonnement op
een blad dat ik niet meer las Betekent
tekent dit allesvolgensjou dat ik
veranderdben
Wat het uiterlijk vertoon betreft
wel Je toontje nu vaak in dat
driedeligepak Twee jaar geleden
zouje er trouwensook niet over

gepeinsdhebben om het

te dragen

literatuur

brandsgelezen Kijk je moet
eerst een archief in je geheugen
opbouwen en dat kost veel tijd
Nu

is

h

alleen een kwestie van

bijhouden

gen

Jannes ,,Nou dat pak heb ikgekregen
kregen Voordienhad ik het niet
en kon het dus ook niet dragen
Het heeft echt niets te maken met
een wijzigingin mijn persoonlijkheid
heid het is alleen een wijziging
van mijngarderobe

Toch lijkthet erop dat Jannes nog
genoeg te leren heeft want hij
verliestnog regelmatig ,,Ja maar

dat ligt niet aan het feit dat ik te
weinig op de hoogteben Ik maak
fouten Het is een gevolg van te
rekening
graag willen winnen en niet
ning houden met de mogelijkheid
Een jaar geleden haalde Jannes
dat je kunt verliezen Daartussen
van der Wai op weinig benijdenswaardige ligt ergens een evenwicht dat ik
waardigewijze net nieuws Hij
nog steeds niet gevonden neb Ik
zou in een snoepwinkelhet winkelmeisje gaf mezelf ook een goede kans tijdens
kelmeisje onzedelijk hebben betast
dens het afgelopenWK terwijl ik
tast en bracht zelfseen nacht op
voorafgaandin de interlandtegen
hel politiebureau door Jannes
de Russen helemaalniet zo sterk
,,Over die zaak heb ik niets meer
speelde Ik was echter niet zo
vernomen Ik heb van mijn advocaat
reeel dat ik tegen mezelf zei dat
caat begrepen dat het jammer
het in Dakar wel eens tegen zou
was dat we hier niet in de Verenigde
kunnen vallen aldus Van der
nigde Staten zaten want dan was
Wai
ik op slag rijk geworden van het
Twee dammers staan bij Jannes
smartegelddat ik had kunnen eisen
van der Wai in hoog aanzien Ton
sen
Sijbrands en Harm Wiersma
een
punt
van
der
is
Jannes
Op
,,Voor de historievan het damspel
Wai maar weinig veranderd zijn
heb ik niet zoveel betekenis als
zijn nog net zo wisselvallig die twee
damprestaties
zegt hij ,,Op dit moment
selvalligals voorheen Tijdens het
ment ben ik een van de toonaangevende
in
Dakar
wereldkampioenschap
gevende grootmeestersmaar het
nishte hij in de middenmoot terwijl
aantoonbaar
is me nog niet gebeurd dat ik
wijl hij een paar weken later in Bakoe
toonbaarde sterkste speler van
koe de Sovjet-top voorbleef door
de wereld was Sijbrands was dat
het toernooi te winnen Jannes
een aantal jaren wel Zelfs zijn
..Vroeger was het altijd zo dat ik
vonden
grootste tegenstanders
eerste of laatstewerd Tegenwoordig
hem de beste Dat is bij mij nooit
tegenvallend
een
betekent
woordig
zogeweest
lend toernooi al dat ik in de middenmoot
denmoot eindig Daar ben ik toch
BOUKE NIELSEN
trots op want dat is een vooruitfinishte

