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WK dammen ontbrandt
in volle hevigheid
BERT DOLLEKAMP

Dat pad is bezaaid is met voetangels en klemmen. Dat bleek gisteren al toen zes spelers zich lieten
verrassen door hun tegenstanders, die echter op hun beurt de
winst lieten lopen. Met uitzondering van de pas 17-jarige Jan Groenendijk die zijn glanzende zege
op Vipulis gisteren tegen JeanMarc Ndjofang een sensationeel
vervolg gaf. De krachtpatser uit
Kameroen liep in een geladen
middenspelpositie met open
ogen in de valstrik die Groenendijk voor hem gespannen had en
moest lijdzaam hoe de Wageningse tiener het wederzijdse
dammeneindspel trefzeker naar
winst voerde. Een droomstart
voor Groenendijk, die weliswaar
tegen Shaibakov goed wegkwam,
maar met onbevangen spel nu al
twee ervaren grootmeesters heeft
verslagen.
Ook aan diverse andere borden
was het dit keer prijs.
Ainur Shaibakov smaakte eindelijk het zoet der overwinning
door met een machtig centrumblok de omsingeling van N’Diaga
Samb tegen de randen van het
bord te pletten. De 23-jarige Rus
speelt ontspannen, creatief en
sterk en geldt ondanks zijn tot nu
toe haperende afwerking als een
van de favorieten voor de eindze-

ge. Uiteraard geldt dat eveneens
voor titelverdediger Alexander
Georgiev, die hekkensluiter Forbin met sobere middelen op een
gratis lesje positiespel trakteerde.
Ook de Fransman Alainst Cordier
schaarde zich met een klokzege
op Erdenebileg Dulbij in de kopgroep.
En dan Freddy Loko uit Congo, de
man die op het laatste moment
een visum voor Emmen wist te
bemachtigen. De Afrikaanse
kampioen gaf met de opening
1.35-30 19-24 een geheel eigen dimensie aan de openingstheorie,
om de Let Vipulis met geraffineerd tempospel naar de afgrond
te begeleiden.
De twee noorderlingen tenslotte: Wouter Sipma had het tegen
Alexei Tsjizjov zwaar te verduren
en kwam in een vrijwel verloren
eindspel terecht. Maar de 22- jarige bachelor natuurkunde damt
zo nodig als de back die men driemaal voorbij moet. Onder druk
van de klok wist de oud wereldkampioen het paadje naar winst
niet te vinden, zodat Sipma mag
bogen op een prima toernooistart.
Roel Boomstra ten slotte zag
Ron Heusdens fel van zich afbijten. Na een riskante Gesthemopstoot van de grootmeester uit
Schiedam had Boomstra eindelijk
beet en voerde het razend moeilijke afspel met minieme bedenktijd ondanks enkele schoonheidsfoutjes naar winst. De Europees
kampioen was zichtbaar opgelucht: ,,Ik moest na drie remises
wel een keer winnen en het moest
door het sterke tegenspel van Ron
van ver komen. Nu is die druk er
tenminste af. Maar ik ben er nog
lang niet.”
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EMMEN Het WK dammen is helemaal los en de jeugd heeft het
momentum. Tiener Jan Groenendijk gaat na zijn winst op vice-wereldkampioen Ndjofang
fier op kop en ook Roel Boomstra betrad met een zege op Ron
Heusdens eindelijk het pad naar
de wereldtitel.

