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WK DAMMEN IN EMMEN

Jean-Marc Ndjofang wacht als het moet, slaat toe als het kan.

FOTO GEB KOS

Ndjofang: geduldig
als een luipaard
daarna zijn prooi snel en trefVan zondag 8 tot om
zeker te overrompelen.
en met woensdag Motivatie
25 november is
In Kameroen wordt volop gemaar Ndjofang leerde het
Emmen het strijd- damd,
tegen de klippen op, omdat zijn
het hem verboden had. Zijn
toneel van het WK vader
liefde voor het spel heeft hem ver
gebracht, ook omdat onder zijn
dammen. Deze
maatpak een enorme
en keurige
week introduceren
wilskracht schuilt. Dat bleek in de
slotronde van het WK 2013, toen
we enkele kansNdjofang de timide Rus Gethebbers. Vandaag: manski onder grote mentale
druk volledig stuk speelde en zich
Jean-Marc Ndjo- zo van het zilver en de WK-match
tegen Georgiev verzekerde.
fang.
BERT DOLLEKAMP

Personalia
Met zijn 39 jaar had Jean-Marc
Ndjofang zomaar wereldkampioen kunnen zijn. Zijn tweekamp
tegen Alexander Georgiev ging
vorige week maar nipt verloren.
Sinds zijn debuut als Afrikaans
kampioen in het WK 2000 was
Ndjofang onafgebroken van de
partij, in Emmen voor de achtste
keer. De grootmeester uit Kameroen is als erkend rapid-, blitz- en
simultaandammer
van
alle
markten thuis en geldt als onbetwist boegbeeld van het dammen
in Afrika.
Speelstijl
Ndjofang heeft een uiterst gezonde speelstijl en een veelzijdig repertoire. Flankspel, klassiek, laveerspel, opgedrongen randschijven, hij kan het allemaal.
Met name het o zo moeilijke klassiek levert hem punten op. Ndjofang weet het spel als geen ander
te temporiseren en wacht geduldig als een luipaard zijn kans af,

Voorbereiding
Ndjofang heeft net als andere
Afrikaanse grootmeesters een
stevige theoretische bagage opgebouwd. Maar verder is zijn
voorbereiding simpel: zoveel
mogelijk dammen. Vooral met
rapid- en blitztoernooien krikt
hij spelenderwijs zijn niveau op.
Zelf Alexander Georgiev had er
vorige week niet van terug. Hij
behield zijn wereldtitel, maar
werd in drie tiebreaks verschrikkelijk geveegd door de reus uit
Kameroen.
Kansen
Ndjofang is geen favoriet voor de
eindzege, maar dat was hij in 2011
en 2013 ook niet. Met zijn tactische gaven, vechtlust en killersinstinct kan hij Emmen zomaar
voor een verrassing zorgen. In
2013 toonde hij zich in de slotfase
met liefst vijf overwinningen uiterst productief. Met een geweldige timing: durven wachten als
het moet, toeslaan als het kan. En
áls het kan zal die innemende
Jean-Marc Ndjofang zijn bijnaam
opnieuw eer aan doen: El Animal.

