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Finale WK dammen is begonnen
BERT DOLLEKAMP

EMMEN Met een flitsende zege heeft
de 17-jarige Jan Groenendijk opnieuw de leiding genomen in het
WK dammen. De favorieten Alexander Georgiev en Roel Boomstra
hebben nog maar zeven ronden om
het tij te keren.

Het verhaal is zo uit een jongensboek weggelopen. Een 17-jarig supertalent stelt zijn debuut op het NK
dammen uit omdat hij zich verrassend heeft geplaatst voor het WK. En
daar geniet Jan Groenendijk met volle teugen, vliegt er elke partij opnieuw in, neemt een stevige oorwassing van Roel Boomstra op de koop
toe, ontsnapt nog enkele malen,
vecht zich terug in de kopgroep en
neemt zeven ronden voor tijd brutaal de leiding.
Groenendijk bezit niet alleen een
uitstekend positiegevoel, maar
toont in tactisch en combinatief opzicht de handigheid van een Afrikaanse straatdammer, waarbij hij
ook onder tijdsdruk de ene na de andere krachtzet afvuurt. Uitgerekend
de Afrikaanse grootmeesters buigen
diep voor de van een rooie haardos
en dito blos voorziene vwo-scholier.
Na dat hij eerder al Jean-Marc Ndjofang en Freddy Loko bij de neus nam,
trok Groenendijk gisteren de trukendoos open tegen Leopold Kouogueu,
die met een vederlicht offer en een
spectaculaire rondslag in een verlo-

Jan Groenendijk
ren triktrak-eindspel werd gedumpt.
Daarmee is Groenendijk Alexander Georgiev op de ranglijst gepasseerd. De wereldkampioen deed weinig moeite om runner-up Ivanov in
zijn afbraakspel te dwarsbomen,
staat weliswaar in punten nog gelijk
maar heeft een partij minder gewonnen. En dat geeft bij gelijke stand de
doorslag. Het maakt de opdracht van
Roel Boomstra nog zwaarder, temeer omdat hij tegen Erdenebileg
een forse tegenvaller incasseerde.
Twee jaar geleden boekte hij nog een
schitterende winst, nu wist de Mongoliër zijn erf met kunst en vliegwerk droog te houden.
Zijn prachtige zege op Groenen-

dijk dreigt zich nu als een boemerang tegen Boomstra te keren. Zelfs
als Groenendijk in de resterende zeven ronden alles remise speelt, en
dat is gezien diens bloedvorm nog
maar de vraag, zal de Europees kampioen nog minimaal driemaal moeten winnen om nog een kans op de
titel te maken. Waarmee de topper
van vandaag tegen Alexander Georgiev onder hoogspanning staat,
want Boomstra alle registers open
moeten trekken en ook de wereldkampioen heeft weinig baat bij een
puntendeling.
Dus op naar Hotel Ten Cate in Emmen of op de computer onder het
genot van een kop thee naar
www.wcdraughts.com, waar Harm
Wiersma en Auke Scholma vanaf
14.00 uur rechtstreeks verslag doen.
De finale van het WK 2015 is begonnen.

UITSLAGEN
Twaalfde ronde ronde: Sipma Gantabaar (Mon)
1-1, Shaibakov (Rus)-Cordier (Fra) 1-1, Vipulis (Let)Forbin (Fra) 2-0, Ndjofang (Kam)-Atse (Ivo)1-1,
Heusdens-Tsjizjov (Rus) 1-1, Baljakin-Silva (Bra) 1-1,
Ivanov (Oek)-Georgiev (Rus) 1-1, Boomstra-Erdenebileg (Mon) 1-1, Groenendijk-Kouoqueu (Kam)
2-0, Loko (Con)-Samb (Sen) 0-2.
Stand: 1. Groenendijk 12-16 (5 winst), 2. Georgiev
12-16 (4 w), 3. Boomstra en Ivanov 12-15 (3w), 5.
Atse, Tsjizjov en Sipma 12-14 (2w), 8. Cordier 12-13
(2w), 9. Baljakin en Silva 12-13 (1w), 11. Samb 12-12
(2w), 12. Shaibakov 12-12 (1w), 13. Ndjofang 12-11,
14. Erdenebileg 12-10 (1w), 15. Kouoqueu en Gantabaar 12-10, 17. Loko, Heusdens en Vipulis 12-9
(1w) en 20.Forbin 12-5.
Het WK is live te volgen op
www.WCdraughts.com.

