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Jan Groenendijk zet zijn
collega’s op scherp
EMMEN Fris en onbevangen spe-

lend gaat de 17-jarige Jan Groenendijk de gevestigde orde bij
het WK dammen te lijf, al zat het
hem tegen Ron Heusdens bepaald niet tegen.
De Schiedammer vergat in een
complexe partij opnieuw zijn zetcontrole en werd met een simpel
rondslagje gevloerd. Groenendijk
heeft met Vipulis, Ndjofang en
Heusdens al drie door de wol geverfde grootmeesters verslagen
en vooral de manier waarop
maakt indruk. ,,Hij blijft zichzelf,
past zijn spel niet aan en is ook
bestand tegen de tijdsdruk’’, aldus coach Rik Keurentjes, die veel
met hem werkt.
De Wageningse VWO scholier
heeft met zijn bliksemstart zijn
collega’s op scherp gezet, want zij
beseffen dat Groenendijk elke
kans om zijn score uit te bouwen
zal aangrijpen. Natuurlijk is het
toernooi nog lang en de favorieten krijgen alle gelegenheid om
de kloof met de jonge koploper te
dichten. Alexander Georgiev begon maar meteen met de repara-

tiewerkzaamheden en stelde Arnaud Cordier in een flinterdun
standje voor dermate lastige keuzes, dat de Franse kampioen onder grote tijdsdruk het verkeerde
plan koos en stijlvol werd weggetikt.
Thuisfavoriet Roel Boomstra
stond voor de lastige opgave om
een gaatje te prikken in de stelling
van Alexander Baljakin. Het bleek
er niet in te zitten, omdat de ervaren Huissenaar, bezig aan zijn
tiende WK, zijn defensie in een
strategisch duel stijf gesloten
hield. De Groninger Wouter Sipma kwam remise overeen met Artem Ivanov.
UITSLAGEN
Vijfde ronde: Ivanov (Oek) 1-1-Sipma 1-1,
Boomstra- Baljakin 1-1, Groenendijk-Heusdens 2-0, Loko (Con- Ndjofang (Kam 1-1, Samb
(Sen)-Vipulis (Let) 1-1, Kouoqueu (Kam)-Shaibakov (Rus)1-1, Erdenebileg (Mon)-Gantabaar
(Mon) 2-0, Georgiev (Rus)-Cordier (Fra) 2-0, Silva (Bra)-Forbin (Fra) 2-0, Tsjizjov(Rus)-Atse (Ivo)
1-1.
Stand: 1. Groenendijk 5-8, 2. Georgiev 5-7, 3.
Boomstra, Loko, Silva, Sipma, Shaibakov 5-6,
8. Cordier, Erdenebileg, Samb (1+), 11. Atse,
Baljakin, Ivanov, Kouoqueu Tsjizjov, 16. Gantabaar, Ndjofang 5-4, 18. Vipulis 5-3, 19. Forbin
en Heusdens 5-2.

