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SPORT algemeen

Wagenings talent weer aan kop na winst
DOOR ANTON JANSSEN

EMMEN Jan Groenendijk is na de twaalfde ronde voor het Wereldkampioenschap dammen
in Emmen terug op kop. De jongeling uit Wageningen die de leidende positie eerder
verspeelde, versloeg gisteren Leopold Kouogueu uit Kameroen en passeerde Alexander
Georgiev die tegen Artem Ivanov de punten deelde.
Groenendijk speelde tegen Kouogueu weer scherp. De Afrikaan dreigde in het late
middenspel vast te lopen, zijn tijdvoordeel van tien minuten verdween als sneeuw voor de
zon. De VWO-scholier had de stelling goed doorgerekend en werd de held van de dag. Er
kwam voor Groenendijk een 3 om 3 eindspel op het bord waarin hij met zijn dam de opmars
van de tegenstrever naar de damlijn uiteindelijk kon weerleggen.
Jan Groenendijk over de ontwikkelingen van de twaalfde ronde: "Het is geweldig dat ik de
koppositie weer terug heb. Ik geniet er natuurlijk van. Van de andere kant: dit is een
tussenstand. Ik reken me niet rijk. Er volgt nog een zwaar programma. Na de partij van
vrijdag tegen Dul volgt zaterdag een dubbelprogramma, ik speel in de ochtendronde tegen
Georgiev. Het worden superspannende dagen. Ik ben gemotiveerd goede resultaten te
bereiken."
Roel Boomstra belandde tegen Erdenebileg Dul in een lastig eindspel. Dat werd op onbeslist
afgesloten. Georgiev moest toezien hoe Ivanov de deling van de punten forceerde. Alexander
Baljakin uit Arnhem stuitte op het sterke centrumspel van de Braziliaan Allan Silva en
bereikte geen sterke omsingeling. Na 54 zetten werd het remise waarna Baljakin gedeeld
achtste staat.
Groenendijk en Georgiev staan met zestien punten op gelijke hoogte. De debutant heeft één
winstpartij meer (vijf om vier) dan de Russische wereldkampioen. Dat bezorgt hem na
tweederde van het toernooi de ongedeelde eerste plaats. Het duo heeft één punt voorsprong op
Boomstra en Ivanov.

