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Krijgen we na 31 jaar tocch nog een Nederlandse wereldkampioen?
BERT DOLLEKAMP

EMMEN Het WK dammen in Emmen
beleeft vandaag een finale om van
te dromen.

Jan Groenendijk en Roel Boomstra
zijn Alexander Georgiev op een punt
genaderd, waardoor de laatste Nederlandse wereldkampioen Harm
Wiersma na 31 jaar mogelijk toch een
opvolger krijgt.
Voorzover bekend wordt er in de
thrillers van Alfred Hitchcock niet
gedamd. Maar als de koning van de
suspense nog geleefd had, zou hij de
ontknoping van het WK dammen
prima in een scenario kunnen verwerken.
In een zinderende voorlaatste
ronde klopte benjamin Jan Groenendijk de moegestreden Frantz Forbin
en versloeg Roel Boomstra de Franse
kampioen Cordier. Maar wat minstens zo belangrijk is, Alexander

Georgiev stuitte op de wisselvallige
Mongoliër Erdenebileg, die op een
beslissend moment in het toernooi
zijn sportieve plicht voorbeeldig vervulde en met een strakke remise het
WK een historische ontknoping bezorgde.
Tegen de klok van vier loopt de
spanning in Hotel Ten Cate geleidelijk op. Het is allang duidelijk dat er
geen cadeautjes worden weggegeven. Voor de ‘man zonder verwachtingen’ Alexander Georgiev is het
echter business as usual. Men ziet
aan de wereldkampioen niet af of hij
voor spek en bonen of om de mondiale titel damt.
Hij kijkt wat de partij hem brengt
en probeert er iets moois van te maken, een levenshouding die hem al
acht wereldtitels heeft opgeleverd.
Maar op de negende moet hij nog
even wachten, want Erdenebileg Dul
houdt het spel overzichtelijk en is
niet van plan zich door de geniale

Rus te laten piepelen.
Dan treffen zowel Groenendijk en
Boomstra het vandaag beter, want
hun tegenstanders laten zich al snel
met een licht nadelige stelling opzadelen. Forbin is doodmoe en probeert de schijven zo snel mogelijk in
het doosje te krijgen.
Groenendijk gebruikt weer zeeën
van tijd, maar zijn supporters weten
dat dit niets zegt over de afloop. Sterker, het heeft er veel weg van dat de
17 jarige toernooirelevatie de tijdsdruk gewoon nodig heeft om zijn
brein op volle toeren te laten draaien.
Op de 34ste zet laat de Wageninger
zijn laatste tien minuten wegtikken
en speelt dan een rustig zetje in het
achterveld. De commentatoren
Harm Wiersma en Auke Scholma
hebben de variant al besproken en
het hele hotel weet dat 11-17 verhinderd is. Behalve de arme Forbin, die
net als tegen Roel Boomstra het

zicht op de stelling volledig heeft
verloren en pardoes in het simpele
valletje loopt dat Groenendijk voor
hem heeft klaargezet.
Met zijn winst voert Groenendijk
vooral de druk op Roel Boomstra
maximaal op. De wetenschap dat
vrouwe Fortuna hem een dag eerder
tegen Forbin eindelijk de helpende
hand heeft toegestoken, heeft de
jonge grootmeester echter moed gegeven. En dat heeft hij nodig, want
de Franse kampioen Arnaud Cordier
heeft na de aanslagen in zijn wijk in
Parijs geen krimp gegeven en speelt
de centrumaanval van Boomstra actief tegen. Tot hem in het gevorderde
middenspel een dure fout ontglipt.
Met een lichte combinatie breekt
de witspeler door naar de damlijn.
Het afspel is lastig te winnen, maar
in die fase toont Boomstra dat hij
weer helemaal terug is. Met vaste
hand speelt hij naar het winnende
tric-trac eindspel toe, dat Cordier

zich niet meer laat bewijzen.
Op dat moment jaagt Georgiev
met twee schijven en een peperdure
dam op de zes overgebleven schijven
van Erdebenileg. Met een kleine
combinatie wint hij drie houtjes terug, maar als de Mongoliër zijn
kroonschijf offert en ook naar dam
wandelt, reikt de wereldkampioen
hem glimlachend de hand.
En zo krijgt het WK zijn gedroomde finale, waarin geen van de drie
overgebleven titelkandidaten baat
heeft bij remise. Georgiev zal ongetwijfeld zware tegenstand krijgen
van Wouter Sipma, maar als hij wint
blijft hij wereldkampioen. Als hem
dat niet lukt, komt Jan Groenendijk
in beeld, die bij winst op Alain Cordier pardoes kampioen wordt vanwege zijn surplus aan winstpartijen.
Tenslotte Roel Boomstra. Na het
weekend leek de 22 jarige grootmeester volledig te zijn uitgespeeld.
Maar als zijn collega’s het vandaag

laten zitten en hij verslaat zelf de
Mongoliër Ganjarbal, dan komt
Boomstra alsnog op gelijke hoogte
met Georgiev. Beide spelers hebben
dan zes partijen gewonnen, maar
zijn winst op Groenendijk werkt dan
juist in het voordeel van Boomstra
en in dat geval wordt zijn droom alsnog werkelijkheid.
UITSLAGEN
Achttiende ronde: Sipma-Ndjofang (Kam) 1-1,
Heusdens-Vipulis (Let) 1-1, Baljakin-Shaibakov
(Rus) 1-1, Ivanov (Oek)-Ganjargal (Mon) 1-1, Boomstra-Cordier (Fra) 2-0, Groenendijk-Forbin (Fra)
2-0, Loko (Kon)-Atse (Ivo) 1-1, Samb (Sen)-Tsjizjov
(Rus) 1-1, Kouogueu (Kam)-Silva (Bra) 1-1, Erdenebileg (Mon)-Georgiev (Rus) 1-1.
Stand: 1. Georgiev 18-24 (6 winst), 2. Groenendijk
18-23 (6 winst), 3. Boomstra 18-23 (5 winst) 4. Ivanov en Atse 18-21 (3w), 6.Tsjizjov, Baljakin en Sipma
18-20 (2w), 9.Ndjofang 18-19 (2w), 10. Silva 18-19
(1w), 11. Cordier 18-18(2w) 12. Samb 18-17 (2w), 13.
Shaibakov18-17 (1w), 14.Loko en Vipulis18-16 (2w),
16. Heusdens 18-15 (2w) 17. Erdenebileg 18-15
(1w), 18. Kouogueu 18-15, 19. Ganjargal 18-14, 20.
Forbin 18-7.
De slotronde met commentaar van Harm Wiersma
en Auke Scholma is van 10.00 tot circa 15.00 uur
live te volgen op www.WCdraughts.com.

