17 november 2015 , pag. 30

Arnaud Cordier peinst over zijn volgende zet.
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Parijzenaar Cordier
damt aanslag van zich af
BERT DOLLEKAMP
EMMEN Twee straten van

zijn
huis was het vrijdag oorlog in
Parijs. Een onwezenlijk weekend
volgde voor Arnaud Cordier (41),
in Emmen deelnemer aan het
WK dammen.
Cordier damt verder, omdat hij
niet voor de terreur wil wijken. En
dat bewijst hij achter het bord: de
Franse kampioen speelt sterker
dan ooit tevoren.
Zaterdagochtend, vlak voor de
eerste van de dubbele ronde,
schoot arbiter Johan Demasure
de 41-jarige Cordier even aan. Hoe
hij eraan toe was na de aanslagen
in zijn woonplaats Parijs. ,,Ik had
er nog niets van meegekregen en
heb in paniek mijn vrouw gebeld,
gelukkig waren zij en mijn kind
ongedeerd. Ze had me niet willen
storen. Ik besloot meteen dat ik
verder zou spelen, al zou ik misschien alles verliezen.’’
De organisatie overwoog direct
een minuut stilte te houden,
maar Demasure zag er vanaf: ,,We
vonden het niet verantwoord op
dat moment. Cordier was volledig
van de kaart en ik wist niet hoe de
overige spelers eraan toe waren.
We besloten het op een later moment te doen.’’ Toernooidirecteur Wim Koopman vult aan. ,,Later op de dag werd bekend dat de

slachtoffers maandag in de hele
Europese Unie zouden worden
herdacht. Daar hebben we ons
aan geconformeerd.’’
Cordiers aanvankelijke in de
Volkskrant geventileerde ongenoegen dat niet meteen bij de
aanslagen werd stilgestaan, is inmiddels weggeëbd. ,,Ik heb er begrip voor dat men gewacht heeft.
Zoals het ging, was het maandag
met een minuut stilte voor aanvang van de partij een waardig
eerbetoon.’’
Koopman wil er nog wel iets
over kwijt: ,,Zo’n ramp zet alles op
zijn kop. Dit weekend stond bij
ons bol van de activiteiten. Op
dergelijke calamiteiten zijn we
niet berekend en dat is misschien
maar goed ook. Uiteindelijk denk
ik dat we het netjes hebben gedaan.’’
Ondertussen lijkt het erop dat
de ramp ongekende krachten bij
Cordier bovenbrengt. Zaterdag
boekte hij met ondernemend
spel ruime remises tegen recordkampioen Tsjizjov en de Ivoriaan
Atse, om zondag hekkensluiter
Forbin van het bord te schuiven.
En gisteren dwong hij in een
prachtige aanval bijna Wouter
Sipma op de knieën. Dat hij de
winst miste, lag niet aan de gebeurtenissen in Frankrijk. Want
ook het WK dammen blijft gewoon mensenwerk.

