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Koploper van WK gaat altijd de
strijd aan
WAGENINGSE DAMMER LAAT KANSJE LOPEN
DOOR ANTON JANSSEN

Jan Groenendijk blijft na de dertiende ronde van het wereldkampioenschap dammen in
Emmen koploper. Alle spelers aan de top speelden remise. Maar in het geval van Groenendijk
was die uitslag geen afspiegeling van het vertoonde spel.
De Wageninger legde Erdenebileg Dul zijn wil op en leek op weg naar zijn zesde partijwinst
waarmee hij één punt van Alexander Georgiev, die intussen al de punten had gedeeld met
Roel Boomstra, zou weglopen. In de fase waarin winst werd voorspeld, maakte de debutant
een misrekening. Na het verwisselen van twee zetten ontsnapte de opgeluchte Mongoliër via
het pad naar remise.
Na afloop had Groenendijk enige tijd nodig zijn teleurstelling te verwerken. De koploper over
de niet meer verwachte afloop: "Ik heb Dul volledig overspeeld en bereikte een gewonnen
stelling. Toch liet ik hem in lichte tijdnood glippen. Daar baal ik van, want dit was de kans los
te komen van Georgiev."
De jonge WK-ganger, die vandaag in de ochtendronde Georgiev achter het bord treft, ziet niet
op tegen de titanenstrijd: "Mijn vorm is door de remise tegen Dul niet aangetast. Ik blijf het
besef houden dat ik aan een goed WK bezig ben. Ik wil tegen de titelverdediger een goed
resultaat halen en ga me op de strategie in die partij voorbereiden."
Oud-wereldkampioen Harm Wiersma, die het verloop van de partijen als livecommentator
volgt, is te spreken over de resultaten van de Nederlandse deelnemers. Over Groenendijk
heeft hij een duidelijk beeld: "Jan doet het verrassend en is één van de smaakmakers op dit
WK. Hij gaat voortdurend de strijd aan en heeft in zijn spel leuke ideeën. Als debutant toont
hij aan erbij te horen. Maar de afloop van dit WK valt niet te voorspellen. Nederland heeft
met Groenendijk en Boomstra twee ijzers in het vuur."

Fred Ivens, een clubgenoot van Groenendijk bij WSDV in Wageningen, was gisteren één van
de volgers in de speelzaal. De ervaren dammer maakte de opkomst van de toenmalige
youngsters Ton Sijbrands en Harm Wiersma mee. Ivens: "Je kunt de net 17-jarige
Groenendijk niet met hen vergelijken. De omstandigheden zijn anders. Toch heeft Jan mijn
verwachtingen al overtroffen, dat verbaast me niet."
De nestor van de ereklasser WSDV, zelf Europees veteranenkampioen boven 70: "Ik volg Jan
al twee jaar intensief en zie hem grote vooruitgang maken. Ik heb hem laten weten dat zijn
toernooi niet meer kapot kan. Als je ziet hoe hij zijn verlies tegen Boomstra verwerkte, dat is
klasse. Hij toont mentale kracht."
Hoopvol
Over de kansen van de jonge dammer is Ivens hoopvol: "Hij is een complete dammer en in
potentie zeker een toekomstig wereldkampioen. Wanneer het dit toernooi niet lukt, krijgt hij
nieuwe kansen. Het is een voordeel dat hij vijf jaar jonger is dan Roel Boomstra, de andere
Nederlandse titelkandidaat."
Zes wereldkampioenen
In de geschiedenis van de damsport werden zes Nederlanders wereldkampioen. Herman
Hoogland opende in 1912 het bal der Nederlandse kampioenen, Harm Wiersma was in 1984
de laatste.
Herman Hoogland (1912)
Ben Springer (1928)
Piet Roozenburg (1948, 1951, 1952 en 1954)
Ton Sijbrands (1972, 1973)
Harm Wiersma (1976, 1979, 1981, 1983 en 1984)
Jannes van der Wal (1982)

