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Baljakin noteert tweede winst
Alexander Baljakin haalde gisteren in de zeventiende ronde van het WK dammen in Emmen
zijn tweede partijwinst binnen. Dankzij de triomf steeg de grootmeester van DV Huissen naar
de zesde plaats, die hij deelt met Aleksej Tsjizjov en Wouter Sipma. Baljakin die eerder van
Ernebileg Dul had gewonnen, trok ook tegen Ganjargal Ganbaatar, de tweede Mongoliër, fel
van leer. Ditmaal bouwde de Arnhemmer geduldig aan een duurzaam overwicht. Naarmate de
partij vorderde, nam zijn positioneel voordeel weldadige vormen aan. Na zeventig zetten was
het verzet van Ganbaatar gebroken en streek Baljakin de winst op.

Sport ALGEMEEN

"Vroeger won ik soms van Jan"
WAGENINGEN Jan Boersma heeft veel gemeen met zijn naamgenoot Jan Groenendijk. De
Wageningse tiener volgt de verrichtingen van zijn dammende schoolvriend op de voet.
"Of Jan wereldkampioen kan worden? Ja, waarom niet? Hij kan nog vele jaren mee.
Natuurlijk is hij nu vooral afhankelijk van de prestaties van koploper Alexander Georgiev.
Die is de topfavoriet. Maar één ding is zeker: Jan raakt niet in paniek. Dat doet hij nooit.
Daarom staat hij er zo goed voor. Een plek in de top-drie aan het eind zou ook geweldig zijn,
toch?"
Boersma heeft ook gedamd, op school met die andere Jan, later bij het schooldammen
("werden we tweede op het NK") en bij de plaatselijke club WSDV in Wageningen. "In het
begin won ik soms van Jan. Nu niet meer voor te stellen. Hij was veel fanatieker, vond
dammen echt geweldig. Ik heb ook geschaatst en op judo gezeten. Met dammen was ik na
drie jaar wel klaar."
Ze delen nog altijd hun gezamenlijke passie voor voetbal.
"Ik speel bij SKV A1 in de vierde divisie. Jan zit in de A1 van Wageningen. Volgens mij in
de derde klasse. Hij kan best goed voetballen. Speelde als D-pupil van SKV/Wageningen
zelfs voor een plek in de selectieteams van de KNVB."
Een wereldtopper was linksbuiten Groenendijk niet geworden, het pad dat hij als talentvol
dammer nu wel bewandelt. "Ik spreek Jan regelmatig, we zitten enkele uren per week bij
elkaar in de examenklas van het vwo", zegt Boersma. "Toen hij een rustdag had op het WK,
kwam hij terug naar Wageningen. We hadden een paar tussenuren. Toen deed hij aan mij en
Pablo, een jongen die ook heeft gedamd, uit de doeken hoe hij een Afrikaan op het WK had
verslagen. Was wel interessant."
"Nee, ik ben niet naar het WK in Emmen geweest. Jan krijgt er ruim twee weken vrij voor, ik
moet gewoon elke dag school."

