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WK DAMMEN IN EMMEN

Groenendijk damt
zoals hij voetbalt
Van zondag 8 tot en met woensdag 25 november is Emmen
het strijdtoneel van het WK dammen. Deze week introduceren we enkele kanshebbers. Vandaag: Jan Groenendijk.
BERT DOLLEKAMP

Personalia
Hij had met zijn 17 jaar gewoon zijn
zoveelste jeugdtitel bij het WK in
Beilen kunnen ophalen. Maar Wageningens Sportman van het Jaar Jan
Groenendijk heeft even geen tijd.
Vanaf zondag speelt hij in Emmen
tussen de grote jongens, als bonus
voor zijn negende stek op het EK
2014. Dit voorjaar brak hij definitief
door in het Spaanse Salou, waar hij
een heel contingent toppers voorbleef. ,,Dat gebeurde zomaar, een
heel aparte ervaring.’’
Speelstijl
Het kan bijna geen toeval zijn. Damicoon Ton Sijbrands speelde bij de
jeugd van Ajax en voetballegende
Abe Lenstra was een sterke dammer.
En nu meldt zich Jan Groenendijk,
die damt zoals hij voetbalt: onbevangen, behendig combinerend en
met een opmerkelijk spelinzicht.
Damcoach Rik Keurentjes: ,,Jan kon
al jong geweldig laveren met een
voor zijn leeftijd enorm stellingsbegrip. Pas later kwam daar de techniek
en het competitieve element bij die
je nodig hebt om het af te maken.’’
Motivatie
Groenendijks voetballoopbaan werd
in de knop gebroken toen hij na zeven selectierondes met een gebroken pols werd geloosd. Maar toen
stond de prijzenkast al vol dambekers. Voetballen doet hij nog steeds
met een eigen vriendenclubje. ,,Hen
valt wel op dat ik een paar stappen
vooruit denk.” Daarbij is Groenendijk het toonbeeld van sportiviteit.
,,Ik geniet net als bij dammen van
het spel. Laatst verloren we met 7-1.
Ik complimenteerde een hen met
een mooie goal. Dat doe je toch niet,

Jan Groenendijk: onbevangen en gezegend met een enorm spelinzicht.
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kreeg ik te horen. Nou ik vind dat vrij
normaal.’’

Voorbereiding
De voorbereiding wordt afgestemd
op Groenendijks vwo-examen. ,,Dat
loopt soepel. Ik werk het meest met
Keurentjes. Sinds kort krijg ik technische adviezen van Ton Sijbrands.
We zijn dan de hele dag aan het analyseren tot zijn vrouw vraagt of ik
geen trein moet halen. Bondscoach
Rob Clerc zie ik bij trainingen van de
nationale selectie. Hij is heel gedreven, maar kan ook grappig uit de

hoek komen en daar hou ik wel van.’’

Kansen
Kampioen ziet hij zich op zijn eerste
WK nog niet worden. ,,Mijn doel is
wel een klassering in de top acht. Ik
geef Roel Boomstra wel een kans tegen de Russische grootmeesters. Hij
is verder dan ik en doet er veel aan. Ik
heb het bureaublad van zijn computer eens gezien. Daar stonden heel
wat mapjes op. Zelf hoop ik negentien mooie partijen te kunnen spelen. En een vracht ervaring op te
doen.”

