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Wageningen trots op hun Jan
Jan Groenendijk (17) jaagt in Emmen aan het dambord op de wereldtitel. In zijn
woonplaats Wageningen leven ze op allerlei plekken mee met de avonturen van
de vwo-scholier.
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In de aula van scholengemeenschap Pantarijn valt nergens een verwijzing te ontdekken naar
het WK dammen. Zelfs niet naar Jan Groenendijk. Geen spandoek, geen fotootje.
Helemaal niets.
Leeft dan niemand aan de
Hollandseweg in Wageningen mee met het plaatselijke damtalent? Hoe kijken medescholieren aan tegen de roodharige tiener, die in Emmen de mondiale toppers al ruim twee
weken de stuipen op het lijf jaagt? "Jan is geen topvoetballer", merkt Auke Zijlstra uit vwo-6
op. "Dan had het er hier tijdens het WK vast anders uitgezien. Dammen is van een andere
orde. Maar het is natuurlijk knap wat hij doet."
Auke kent de huidige nummer twee van het WK al uit groep 3 van de G.J. Van den
Brinkschool. Het maakt hem niet tot een fanatieke aanhanger van de dammer Groenendijk.
"Ik volg het WK helemaal niet. Met een vriend heb ik wel afgesproken dat we een feestje
voor Jan organiseren. Tenminste, als hij deze week wereldkampioen wordt. Wat we doen als
hij tweede wordt? Helemaal niets. Dan moet hij het over een paar jaar nog maar een keer
proberen."
Enkele voormalige docenten van Groenendijk betrappen elkaar erop dat ze via de laptop, de
kranten en Teletekst het laatste nieuws uit Drenthe op de voet volgen. "Het is mooi wat onze
Jan flikt", glimlacht Frits Schellens. "Hoe zouden die ervaren toppers kijken naar het jochie
dat opeens tussen hen opduikt? Zelfs meestrijdt om de wereldtitel."
"Jan is de rust zelve, zeer gedisciplineerd", voegt collega Pascal Welling. "Zo kennen wij hem
als leerling op school. Zaken overdenkend, alles met voorbedachte rade. Een echte
denksporter." Stephan Platteel tenslotte: "Het zou wat zijn als hij binnenkort aan tafel zit bij
De Wereld Draait Door. Echt iets voor Jan."

In zijn Edese huiskamer volgt Gerard Zijlema op de voet welke snode plannen Jan uit doktert,
ruim 100 kilometer verderop in Emmen. "Het is ontzettend spannend", merkt hij op. "Ik zie de
stellingen op mijn dambord. Ga op zoek naar mijn eigen oplossingen. Ik betrap mezelf erop
dat Jan heel andere zetten doet dan ik zou verwachten. Daarom speelt hij op WK en leef ik
thuis mee."
Jan valt op in damklasjes in het clubgebouw van WSDV aan de Grintweg door intelligente
zetten bij onderlinge partijtjes. Hij was enorm leergierig, herinnert Zijlema zich. "Dan kreeg
hij een dikke studiemap mee. Voldoende voor een half jaar studeren, normaal gesproken. Niet
voor Jan, drie of vier weken later vroeg hij alweer om nieuw materiaal."
Het laatste verhaal is herkenbaar voor Hanneke Witsenboer, de moeder van Jan. "Hij verslond
het lesmateriaal van de club. Helemaal niet met de ambitie wereldtopper te worden. Hij vond
het spelletje superleuk."
Ze geniet van de prestaties van haar zoon, thuis
in Wageningen. En soms in de speelzaal in
Emmen. "Vandaag (maandag, PJ) is zijn vader
erbij. We merken hoe fijn Jan het vindt om
bekenden te zien. Of ik verrast ben door zijn
resultaten? Uiteraard. Wel vertelden kenners ons
dat ze hoge verwachtingen hadden van Jan."
Voor Groenendijk is het fijn dat zijn vuurdoop op het WK in Nederland beleeft. Niet in
Rusland of Afrika. Hij voelt zich op z'n gemak, constateert zijn moeder. "Jan oogt na twee
zeer intensieve weken nog altijd behoorlijk fit. Hij speelde in de zomer een toernooi in
Ivoorkust, om te wennen aan het spel van zijn Afrikaanse concurrenten. Toen kwam hij
doodmoe thuis. Zo ongeveer alles valt nu in Emmen op z'n plek. Beter dan dit kan bijna niet.
Of hij moet alsnog wereldkampioen worden. Daar denk ik nog maar even niet aan."

