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Stoelendans om
de wereldtitel
BERT DOLLEKAMP

EMMEN Met de finish in zicht stijgt
de spanning op het WK dammen
tot een kookpunt. Koploper Jan
Groenendijk laat een kostbaar punt
liggen en met Joël Atse voegt zich
een swingende Afrikaan bij de favorieten.

Het topduel tussen Alexander Georgiev en Roel Boomstra kent een veelbelovende opening, waarbij opvalt
dat Boomstra zijn zetten in vlot tempo op het bord brengt, terwijl de wereldkampioen zeeën van tijd in de
opbouw steekt. Kennelijk vertrouwt
Georgiev de stelling niet, want met
een quasi aanvallende ruil kiest hij
na rijp beraad voor een voorzichtige
tactiek, in de hoop dat Boomstra het
spel forceert en hij in de counter kan
toeslaan. De Europees kampioen
heeft echter geen trek nu al de va
banque te spelen en ruilt de voorpost even later van het bord, waarna
de grootmeesters het na veertig zetten voor gezien houden.
Met de vroege remise neemt
Boomstra welbewust een gok in het
tactisch steekspel dat met de finish
in zicht een rol gaat spelen. Want ondertussen heeft de nieuwe held Jan
Groenendijk een veelbelovende
stand tegen de Mongolier Erdenebileg en bij een zege loopt hij verder
uit. ,,Dit gaat Jan gewoon winnen’’,
voorspelt Boomstra de hem omringende pers. ,,Hij staat er riant voor

en bovendien is hij verreweg de handigste van de twee. Het niveau dat
Jan in dit WK laat zien, is ongelooflijk. Hij staat gewoon dik verdiend
bovenaan.’’
Ook in de demonstratiezaal is de
partij van Groenendijk het gesprek
van de dag. Bij toerbeurt geven Auke
Scholma en Harm Wiersma tekst en
uitleg en dit keer is Scholma, de
grootmeester uit Baflo, aan de beurt.
Hij brengt zijn deskundige uitleg
met onderkoelde humor. ,,Erdendebileg is natuurlijk niet helemaal uit
Mongolië gekomen om hier een
beetje saai te spelen’’, verklaart hij
de avontuurlijke aanpak van de Aziaat.
En over de opmerkelijke prestaties
van Groenendijk: ,,Die jongen wordt
allang niet meer onderschat, maar
zijn tegenstanders durven wel meer
te spelen dan bijvoorbeeld tegen
Georgiev en Boomstra. Misschien
komen er toch wat primitieve gevoelens boven, zo van dat je niet moet
vechten met vrouwen en kinderen.’’
De verwachte winst van Groenendijk blijkt echter minder vanzelfsprekend dan gedacht. Dan mengt
Harm Wiersma zich in de discussie.
,,Auke, niet dat ik het vandaag van je
wil overnemen, maar ik wou toch
even een variantje laten zien. Met dit
tijdelijk offer bijt wit toch wel heel
goed van zich af.’’
En
de
oud-wereldkampioen
schudt moeiteloos de zettenreeks
uit de mouw waarmee Erdenebileg

even later inderdaad de remise forceert. Volgens Scholma ongetwijfeld
een tegenvaller voor de jonge Wageninger. ,,U moet die jongen maar
even niet lastig vallen, want dan
krijgt u vermoedelijk een heel
kwaaie blik naar uw hoofd.’’
Op dat moment heeft Joël Atse
zijn partij al gewonnen tegen de opnieuw onbegrijpelijk zwak spelende
Ron Heusdens. ,,Voor het toernooi is
het wel leuk dat er nu een Afrikaanse
jongen bij de top staat. Ron stond er
toch al beroerd voor, dus die offeren
we dan maar op’’, besluit Scholma
zijn beschouwing.
Van de achtervolgers doet Wouter
Sipma verwoede pogingen om
N’Diaga Samb pootje te lichten. te
winnen. Diens voorpost hangt een
tijdlang aan een zijden draadje. Nog
net weet de Senegalees schijfverlies
te voorkomen, waarna het spel remise loopt.
De in Hijken getogen Groninger
student natuurkunde steekt de lichte tegenvaller luchtig weg. Op de opmerking dat het podium volgende
week woensdag zo maar eens helemaal oranje kan kleuren, grijnst hij
breeduit.
Hij weet dat nog zeven kandidaten
de komende dagen een zenuwslopende stoelendans om de wereldtitel wacht. En naast het kwartet Georgiev, Tsjizjov, Atse en Ivanov en zijn
landgenoten Jan Groenendijk en
Roel Boomstra is Sipma de grote outsider, maar wel een heel gevaarlijke.

Auke Scholma (links) en Harm Wiersma geven tijdens het WK dagelijks deskundig commentaar.
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