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Abonneren
Bennie Wiggers, hier in december 1971 achter zijn geliefde dambord, wordt 26 keer EDC-clubkampioen.
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Damschijf als kloppend hart
IN HERINNERING | ENSCHEDE - De Bennie Wiggers-bokaal, voor de winnaar van een jaarlijkse
Twentse derby, wordt naar hem vernoemd. Op het bronzen beeld is het hart verruild voor een
damschijf.
Bert Janssen 17-03-18, 09:47

30

Bennie Wiggers 1936 - 2018
Bennie Wiggers is 6 augustus 1936 in Enschede geboren en overlijdt daar op 8 maart
2018.

Hij en zijn broers hebben feeling voor denksporten. Bennie Wiggers wordt het vaakst kampioen bij de
Enschedese Damclub (EDC) en strijdt om de nationale titel. „Je speelde tegen bekende namen als
Ton Sijbrands, Harm Wiersma en Jannes van der Wal. Iedereen kende jou”, schetst zijn zoon Olaf.
Hersentia’s lijken hem te verslaan. Lijken.
In het crematorium zingt Wim Sonneveld ‘Het Dorp’, over slagerij J. van der Ven en vaders tuinpad. In
dat nostalgische beeld past de jeugd van Bennie, vier broers en een zus. Ze groeien op in een
katholiek gezin aan de Tulpstraat, in de Enschedese bloemenwijk Laares. Bennie’s vader valt weg als
hij 2 is. Oma knokt mee om de huishouding draaiend te houden. „Geen tv, vakanties of luxe, maar
dankbaarheid en blijdschap als er elke dag eten is”, schetst Olaf.

Volkssport
Voetballen biedt vertier, op straat of bij Vosta. Dammen wordt een volkssport; een simpel bord, twintig
witte en twintig zwarte schijven volstaan. In het speeltuingebouw wordt gedamd. Speeltuinleider
Bezoen en collega Meulemeester (Zuiderspeeltuin) pionieren met die sport. „Door hun inzet
begonnen veel speeltuinen ermee. Slechts in één liep dat fantastisch: De Laares”, schetst EDCvoorzitter Paul van de Veen.

De eerste schijven
Daar schuift Bennie de eerste schijven. Zijn oudere broers Willy en Rinus dammen al, broer Johan
schaakt. Bennie, volgens kenners de meest getalenteerde, doet mee aan schooldammen. Op zijn
tiende speelt hij zijn eerste clubwedstrijd voor EDC, als aftrap van een (levens)lang clubleven. Al jong
doorziet hij het spel. Hij wordt vier keer Overijssels juniorenkampioen. Op zijn 21ste is hij voor het
eerst kampioen van Enschede. Drie jaar later damt niemand in de provincie beter. De erelijst wordt
langer en indrukwekkender. Wiggers is in 2000 voor de 26ste keer EDC-kampioen, 43 jaar na de
première. Dat seizoen speelt hij een simultaanwedstrijd tegen alle clubleden. Hij wint.
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Geen tv, vakanties of luxe, maar dankbaarheid en
blijdschap als er elke dag eten is
- Olaf Wiggers, zoon van Bennie Wiggers

Met de toenemende vrije tijd en welvaart bloeien de damverenigingen en het dammen. Wiggers is
betrokken bij een bedrijfscompetitie, met teams van De Bamshoeve, Van der Loeff, Roessingh en
Twekkelerveld. Hij is ook de motor achter het jeugddammen. In die dagen biedt de (vorige)
Diekmanhal plek aan ruim 300 spelertjes.

EMOS
De carnavalstak van voetbalclub EMOS vraagt de stadskampioen voor het afscheid van hun prins
André Bruins, tevens penningmeester van EDC. Als dammer is Bruins onder het voetbalvolk
onoverwinnelijk. Voor de titanenstrijd tegen de scheidende carnavalsprins wordt een boksring
opgesteld. Als gevraagd wordt wie het vijf minuten dammend tegen de EMOS-hoogheid opneemt,
stapt een indiaan naar voren: Bennie Wiggers, onherkenbaar door een masker.
Maar in de hitte van het feestgewoel verschuift dat masker. ‘André probeerde steeds achter mijn ware
identiteit te komen. Maar ik leek Jannes van der Wal wel bij Mies Bouwhuis. Ik zei niets’, schrijft
Wiggers later. Tijdens een tv-interview hult de excentrieke Groninger damkampioen zich in
zwijgzaamheid.

Gong
De partij ontrolt zich, schijven vliegen rond. Bennie’s masker verschuift verder. ‘André’s lange vleugel
was uitgeschakeld, maar mijn linker oog ook.’ Bennie ziet nog maar één schijf tegelijk. Hij wordt
gered door de gong. De speeltijd is voorbij, de indiaan wordt tot winnaar uitgeroepen.

Wij nemen ook afscheid van een tijdperk waarin
mensen zich levenslang met een vereniging
verbonden
- Paul van de Veen, EDC-voorzitter

Hij trouwt met Mieke Beckers, dat vieren ze in De Vluchte, een bruiloftscomplex uit voorbije dagen.
Ze krijgen twee zoons, Olaf en Herald. Wiggers werkt bijna 25 jaar op de administratie van Het
Bouwhuis, voor mensen met een verstandelijke beperking.

Gezwel
Pal voor zijn pensioen, rond 2000, wordt hij in het ziekenhuis ontboden. Een specialist meldt dat
Bennie een gezwel in zijn hoofd heeft. Hij heeft nog maar kort te leven, heet het. Maar Wiggers blijkt
getroffen door een hersenbloeding, het ‘gezwel’ is een bloedprop.
De gevolgen van meerdere tia’s zijn niettemin fiks. Hij ziet zwarte blokken met troebel beeld. „Je hele
leven stond in het teken van sport: wandelen, fietsen, voetballen en vooral de damsport. Alles viel in
één keer weg”, aldus Olaf. Pa’s geheugen krijgt een knauw. De beperkingen vallen hem zwaar. Hij
verzucht al tien jaar geleden herhaaldelijk dat hij het leven moe is. „Maar je hebt jouw cluppie FC
Twente wel mooi kampioen zien worden”, relativeert junior.
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Je hebt jouw cluppie FC Twente wel mooi kampioen
zien worden
- Olaf Wiggers, zoon van Bennie Wiggers

Geridderd
Wiggers zit zeker tien jaar niet achter het geliefde bord. Maar het wordt dinsdag 12 februari 2013. Hij,
de 26-voudig clubkampioen, speelt tegen Gino Schirinzi, tien keer de beste. „Met een damcombinatie
wist Bennie winnend voordeel te halen. Mooier kon het niet worden”, aldus voorzitter Van de Veen.
Wiggers krijgt de Prestatieprijs van EDC, voor zijn verdiensten. Hij is koninklijk geridderd voor zijn
jeugdwerk en overladen met eretitels uit de damwereld. Als EDC-bestuurders hem twee maand
geleden feliciteren met zijn 70-jarig lidmaatschap van de dambond, gaat het al vlot over hun geliefde
sport. „Hij wist 49 jaar na twee remises tegen viervoudig wereldkampioen Piet Roozenburg nog
precies hoe die partijen verliepen”, zegt Van de Veen.
Bennie laat zich tot het eind bijpraten, zeker als EDC in februari promoveert. „Onze club speelt nu
weer op hetzelfde, hoogste niveau als in 1970, onder aanvoering van Bennie”, zegt de voorzitter.

Sterfbed
Het slot valt zwaar, zeker na het overlijden van Mieke (2014). Zijn humor blijft, met een vleug
cynisme, schetst Olaf. ‘Ik hoop dat ik snel nooit meer wakker word. Dan hoef ik FC Twente niet te
zien degraderen’, verzucht Wiggers op zijn sterfbed.
Achter zijn kist staat een dambord.
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