
Damvernieuwer en amicaal damliefhebber overleden

Regelmatig ontvalt de damsport een geliefd persoon. Soms alleen lokaal bekend, maar o zo gewaardeerd binnen een
club, soms landelijk bekend. Een mooie bloemlezing is te vinden op:
https://laatste.info/bb3/viewtopic.php?f=65&t=2130&sid=8668f64840eb6afaf3571236e11a8740&start=465
Ook op toernooibase, alfabetisch overzicht alle spelers, is te zien wie er overleden is. Soms is het dan schrikken dat
iemand overleden blijkt te zijn. Ik vind het een omissie dat op toernooibase soms geen foto aanwezig is ter
nagedachtenis.
Ofschoon dit artikel een hommage is aan Henk de Witt, wil ik toch het recente overlijden van Michel Grégoire (zie foto)
vermelden: een grootheid op damgebied, jarenlang boegbeeld van het Belgische dammen, meegedaan aan vele
internationale toernooien zoals het EK 1974 en het vermaarde Suikertoernooi.

Henk de Witt (zie foto) is niet meer. Op vrijdag 10 april 2020 is hij overleden na een val die een hersenbloeding
veroorzaakte, al lijkt het mij dat het zou net zo goed andersom kan zijn gebeurd. Van een vorige hersenbloeding wist hij
wonder boven wonder te herstellen, deze nieuwe hersenbloeding kon zelfs Henk niet overwinnen.
Henk was een damliefhebber pur sang. Zomertoernooien, halve finales van Nederland, nationale competitie, hij was van
de partij. Met zijn Eendje kwam hij dan aanrijden. Was lid van Van Stigt Thans en van zijn DOS Delft. Er was echter één
facet van het dammen wat hem dwarszat: de veelheid aan remises. Het gelijkspel zelf vond hij aanvankelijk geen
probleem, maar dan moest het wel een gelijkspel zijn, dus iedereen had evenveel stukken op het eind. Henk bedacht de
Delfse telling waarbij een voordeelremise met 3-1 werd beloond. Later verfijnde hij de uitslagen door aan een grotere
materiaalvoorsprong een steeds hogere score toe te kennen, waarbij een traditionele winst toch altijd het best werd
beloond. In zijn laatste experiment was een remise helemaal niet meer mogelijk.
Hij zette zijn ideeën in in door hem georganiseerde internationale toernooien. Vele(wereld)toppers wist hij hiervoor
naar Delft te laten komen. Henk kreeg het steeds voor elkaar een goed gevulde prijzenpot te hebben, heden ten dage
geen sinecure, en een hoop publiciteit. Een wethouder of burgemeester die zijn toernooien opende, een parade door de
stad, alles bleek mogelijk. Naast een hoofdgroep die speelde met zijn nieuwe telling, was er voor de gewone dammer
vaak een toernooi met de gewone telling. Henk vond de stap nog te groot toen ik hem bij zijn toernooi in december
2019 voorstelde de telling voor iedereen te laten tellen. Maar ook een buurttoernooi met gewone huisdammers: hij
organiseerde dat met succes.
Daarnaast was Henk gepassioneerd kunstenaar. De prachtigste schilderijen heeft hij gemaakt met excentrieke namen. Ik
heb een expositie van zijn werken mogen aanschouwen in zijn woning aan een idyllische gracht te Delft, voorafgaand
aan een door Henk georganiseerd toernooi. De scoreborden van Van Stigt Thans zijn tot mijn leedwezen vervangen door
een digitaal scherm: het zijn twee prachtige creaties, waar er eigenlijk één ontbrak voor een drieluik aangezien
Schiedam met 3 teams speelt in de nationale competitie.
Moge Henk rusten in vrede.
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