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Groenendijk toont diepe
rekenkracht op WK
EMMEN Jan Groenendijk (17) toont zich in Emmen een opmerkelijk sterke
debutant op het wereldkampioenschap dammen. De VWO-scholier uit
Wageningen gaat na zes ronden alleen aan kop, met één punt voorsprong op
titelverdediger Alexander Georgiev.
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Internationaal meester Groenendijk trof zes grootmeesters tegenover zich, hij versloeg er drie
en hield er drie op remise. Na een rustige start met twee gelijke spelen, nam de debutant met
drie opeenvolgende zeges brutaal de leiding. Hij toonde tegen gevestigde toppers zijn grote
rekenkracht. In scherp opgezette duels won Groenendijk met fraai slagwerk.
Realist
Groenendijk hield gisteravond een punt over aan zijn partij tegen Alexander Baljakin:
"Koploper zijn geeft een fijn gevoel. Ik geniet van momenten, maar ik blijf ook realist. Het
WK is een zeer intensief toernooi. Ik speel een keer tegen alle tegenstanders. We zijn pas zes
dagen onderweg, er volgen nog dertien partijen."
"Alle spelers kiezen hun eigen benadering. Ze richten hun tactiek op de sterkte van de
tegenstanders. Soms spelen ze rustig, op andere dagen proberen ze van zwakkere spelers te
winnen. Ik merk dat ze tegen mij leuk willen spelen. Dat is wederzijds. Ik zoek altijd naar
winstkansen", legt de debutant uit.
Groenendijk: "Ik ben blij met de enthousiaste reacties van vrienden en bekenden. Leuk dat
zovelen meeleven. Het is veel te vroeg voor een prognose over de afloop. Ik houd liever mijn
kruit droog."
Talentencoach Rik Keurentjes behoort in Drenthe tot de begeleiders van de Nederlandse WKdeelnemers. Hij heeft ook Groenendijk onder zijn hoede. Keurentjes werkt samen met
bondscoach Rob Clerc. Hij kent de jongste deelnemer ook als speler/trainer bij ereklasser
Wageningen. Eerder speelde het duo al samen bij Huissen. Keurentjes heeft een duidelijk
beeld over Groenendijk als dammer: "Zijn talent werd bij een schooldamtoernooi gescout
door jeugdleider Gerard Zijlema. Daarna nam Johan Krajenbrink hem onder handen. Zelf
train ik Jan sinds 2009; ik heb hem als groeibriljant zien ontwikkelen."
Het optreden van Groenendijk op het WK is boven verwachting. Hij hoopte rond de achtste
plaats te eindigen. Dat blijft ook nu het doel. "Jan heeft diepgang in het spel en is creatief. We
moeten afwachten of hij dat in het toernooi volhoudt", stelt Keurentjes. "Hij presteert als een
topper. We gaan zien of hij in zo'n lang toernooi kwetsbaar is."

