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Een fatale seconde in Emmen
Jan Groenendijk (17) laat kans liggen om jongste wereldkampioen uit damhistorie te worden
Rob Velthuis
EMMEN

Jan Groenendijk springt van een
sprookje in een nachtmerrie. Met de
wereldtitel op de vingertoppen en de
klok op één seconde, dacht de jonge
debutant een dreiging uit de weg te
ruimen. In werkelijkheid boog hij,
net als eind vorige week, onder tijdsdruk met een blunder van de hoogste categorie een gewonnen stand
om in remise.
Dat was te weinig om Alexander
Georgiev af te houden van zijn tweede wereldtitel in vijf weken, de negende op rij. En daarmee ook te weinig om het dammen na 31 jaar verstikkende Russische overheersing
een nieuw gezicht te geven. Al krijgt
de net 17-jarige daarvoor volgend
jaar een tweede kans, als uitdager in
een tweekamp met Georgiev.
Voor het toernooi had Groenendijk
niet durven dromen dat hij tot op de
laatste speeldag kansrijk zou zijn om
zich als jongste wereldkampioen aller tijden te laten kronen. Nu keek
hij wezenloos voor zich uit bij de
constatering: “Die tweekamp had ik
liever als titelverdediger gespeeld”.
Over de apotheose in Emmen zal
binnen de damwereld lang worden
nagepraat. Met Georgiev, Groenendijk en Boomstra op de slotdag als
kanshebbers, waren de liefhebbers
massaal naar speel- en analysezaal
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Hitchcock-thriller
eindigt met blunder
in plaats van zekere
wereldtitel
gekomen. Als waren het de gouden
tijden van oud-wereldkampioenen
Ton Sijbrands en Harm Wiersma.
Sijbrands die als trainer van Groenendijk en Boomstra met zijn onovertroffen kennis nog invloed heeft
op de nieuwe generatie. En Wiersma
die in Emmen de analyses deed,

maar op het toilet dat pijnlijke, beslissende moment miste.
Wouter Sipma deed zijn plicht door
Georgiev met remise in te tomen.
Toen was zijn vriend Boomstra tegen
de matige Mongoliër Ganbaatar al op
remise blijven steken. “Er zat niet
meer in, zoals het er het hele toernooi niet in heeft gezeten”, stelde de
man die in zijn woonplaats wereldkampioen had willen worden zuur
vast. “Dat wordt twee jaar wachten
op een nieuwe kans.”
De toeschouwers dromden toen samen bij het bord van Groenendijk en
de taaie Fransman Cordier. De Nederlander haalde hen het bloed onder
de nagels vandaan met zijn welbekende speelwijze, scherp spelend
op het vallen van de klok. Met na
elke zet weer de extra minuut tot
vier, vijf seconden opgebruikend,
manoeuvreerde hij zich door een
dammeneindspel, tot het hem op die
ene seconde fataal werd.
Hier zat hem ook de suspense als
uit een Hitchcock-thriller: de toeschouwers met hun damprogramma’s op hun mobiele telefoons wisten meer dan de jonge held. Waar iedereen wist dat zijn stelling naar de
wereldtitel zou leiden, had Groenendijk geen idee. “Ik zag geen opbouw
om zijn dam te vangen, later bleek
die er toch in te zitten.”
“Ik heb mijn werk gedaan, in dit
eindspel moet hij het afmaken”, zei

Sipma na het bedwingen van Georgiev. “Tijdens een trainingsweek op
Papendal hebben we dit soort eindspelen eindeloos behandeld.”
Bondscoach Rob Clerc beaamde
dat: “De meeste mensen hadden de
winst al geteld. Voor spelers van zijn
categorie behoort dit een formaliteit
te zijn. Ja, die tijdsdruk. Dat doet hij
altijd, het kost hem nu de wereldtitel. Daar zal hij iets aan moeten
doen.”
Daar zal dan een stevige discussie
op volgen. De smaakmaker van het
toernooi zegt zich prima te voelen
onder die tijdsdruk. “Ik ben eraan gewend om tegen de klok te spelen. Ik
overzie snel dingen in een minuut.
Toeschouwers hebben er kennelijk
moeite mee, ik hoor ze me vervloeken als ik in de laatste seconden zet.”
Zeker gisteren, toen de naar een
kookpunt opgebouwde spanning in
een anticlimax eindigde. Kommer en
kwel was het even, tot het besef
doordrong dat Nederland het beste
WK in decennia achter de rug heeft,
met in de top-acht (A-status NOCNSF) Groenendijk (2), Boomstra (3),
Baljakin (5) en Sipma (8). En een
match Georgiev-Groenendijk, het duel tussen het starre heden en een mogelijk jonge, avontuurlijke toekomst.
Maar eerst staat voor Groenendijk
met WSDV zaterdag in de clubcompetitie de derde plaats op het spel tegen Gouda.

Wurgcontract kan FC Twente de kop kosten
Licentie Tukkers in gevaar om boeteclausule in overeenkomst met investeringsmaatschappij
Job van der Plicht
De problemen bij FC Twente worden groter en groter. Op sportief gebied moet de club strijden tegen degradatie en ﬁnancieel gezien blijken de Tukkers in nog zwaarder
weer te verkeren dan in eerste instantie het geval leek. Dinsdag lekte
de overeenkomst uit die Twente vorig jaar sloot met investeringsmaatschappij Doyen. Uit het contract
blijkt dat de club geen baas in eigen
huis is, als het gaat om de verkoop
van een aantal spelers.
Enkele uren na het uitlekken van
het document stapte voorzitter Aldo van der Laan op. Daarmee is de
chaos compleet. Dit voorjaar moest
toenmalig voorzitter Joop Munsterman al vertrekken. Van der Laan
was jarenlang diens rechterhand en
nam in april zijn positie over.
De licentiecommissie van de
KNVB gaat de overeenkomst tussen
Doyen en Twente bekijken en heeft
de club om opheldering gevraagd.
Twente staat al sinds eind 2013 onder curatele bij de KNVB. De club
werd vorig seizoen twee keer met
drie punten in mindering bestraft
vanwege ﬁnancieel wanbeleid.
Begin 2014 kondigde Munsterman
aan dat Twente in zee ging met
Doyen, dat ook samenwerkt met
clubs als Atlético Madrid, Valencia
en Sporting Lissabon. De club verkocht een deel van de transferrechten van zeven spelers en ontving
daarvoor een bedrag van vijf miljoen euro. Destijds liet Munsterman
weten dat Twente dat geld nodig
had om te kunnen blijven investeren in het stadion en trainingscom-

Limburgse zakenman
neemt Roda JC over
Roda JC komt in handen van de
Limburgse zakenman Frits
Schrouff. Die neemt de aandelen
van de voetbalclub over, staat in
een intentieverklaring. De eredivisionist uit Kerkrade kan daardoor schulden afbetalen en ‘in
alle rust werken aan een gezonde toekomst’, schrijft Roda op de
website. Voor het einde van het
jaar moet alles geregeld zijn.
“Dankzij deze ﬁnanciële injectie
kunnen we straks een kerngezonde club worden met mooie
toekomstperspectieven”, aldus
directeur Wim Collard. (ANP)

Zeilster Bouwmeester
derde voor slotdag WK
Marit Bouwmeester gaat de slotdag van het WK Laser Radial
op het water voor Oman in als
nummer drie van het klassement. De Friese zeilster moest
gisteren één plaats toegeven
nadat ze als tiende en vierde was
geﬁnisht. Die eerste klassering
kon ze wegstrepen als schrapresultaat. Bouwmeester zag de
Belgische Evi Van Acker de leiding overnemen van de Deense
Anne-Marie Rindom. Vandaag
worden de laatste twee races
gevaren. (ANP)

Hockeyster Bos vier
duels geschorst
De tuchtcommissie van hockeybond KNHB heeft Willemijn Bos
voor vier wedstrijden geschorst.
De speelster van Laren krijgt die
straf omdat ze onlangs haar tegenstandster Fréderique Malefason van Pinoké van achteren
met haar stick op het onderbeen
sloeg. Die ongebruikelijke en gemene actie zorgde voor de nodige ophef. International Bos legde
zichzelf al meteen een schorsing
op. Ze zal nu ook nog de eerste
drie competitieduels na de winterstop moeten missen. (ANP)

Dinamo Kiev gestraft
om racistische fans

Aldo van der Laan (m) en Joop Munsterman (rechts ernaast) tijdens een duel van FC Twente, vorig seizoen. FOTO ANP

plex. Hij voegde eraan toe dat
Twente de zeggenschap hield over
verkoop van de betrokken spelers.
Uit het contract dat deze week op
internet opdook, blijkt dat dat toch
wat anders zit. Twente verkocht de
rechten van Tadic, Castaignos, Eghan, Ould-Chikh, Mokhtar, Promes
en Ebecilio. Het deel van de transferrechten dat de club uit handen
gaf, varieerde van 10 procent (Tadic)
tot 50 procent (Castaignos).
Doyen sloot het contract met
Twente zo af dat het altijd zou verdienen aan de deal. Als een speler
transfervrij vertrok, moesten de
Tukkers een vooraf afgesproken bedrag betalen aan Doyen. Dat was
hoger dan het bedrag dat Twente
had gekregen van de investeerders.

Vijf van de zeven spelers zijn inmiddels verkocht, Ebecilio en Eghan nog niet. Uit het gelekte document blijkt dat Twente aan Doyen
ruim 1,4 miljoen euro moet betalen, als het de beide middenvelders
niet voor 14 november 2016 heeft
verkocht. Ebecilio is verhuurd aan
het Engelse Nottingham Forest en
Eghan heeft dit seizoen nog amper
in de basis gestaan bij de Tukkers.
Van deze boeteclausule wist de
KNVB niks af. De bond heeft de
overeenkomst die Twente in 2013
sloot met Doyen bekeken, maar zag
toen geen reden om de deal tegen
te houden. Dinsdag zei de KNVB
dat er in de gelekte contracten bepalingen zitten, die de bond nooit
heeft gezien.

De zwaarste straf die de Tukkers boven het hoofd hangt is het intrekken van de licentie. Als de KNVB
daartoe besluit, mag Twente geen
profvoetbal meer spelen.
Juist nu er belangrijke weken aanbreken voor Twente, neemt de onrust toe. Om uit de degradatiezone
te blijven zijn de komende weken
punten nodig tegen Willem II, Excelsior en De Graafschap.
Het zijn tegenwoordig concurrenten in de strijd om lijfsbehoud, daar
waar nog maar vijf jaar geleden
clubs als Ajax en PSV met Twente
streden om de landstitel. De landskampioen van 2010 is verworden
tot een stuurloze degradatiekandidaat, met een molensteen om de
nek.

Dinamo Kiev moet twee Europese thuisduels zonder publiek
spelen vanwege racisme. Ook
heeft de club een boete van
100.000 euro gekregen van de
Europese voetbalbond Uefa. Aanhangers van de Oekraïense club
belaagden in oktober zwarte
fans op de tribune in Kiev tijdens
het Champions League-duel met
Chelsea (0-0). Het geweld werd
geﬁlmd. Eerder dit jaar werd Dinamo ook al op de vingers getikt
door de Europese bond vanwege
racisme. (ANP)

Opvolger wielerploeg
MTN naar World Tour
Wielerploeg Dimension Data
heeft de felbegeerde World Tourlicentie binnen. De opvolger van
MTN-Qhubeka kreeg gisteren
van wielerbond UCI te horen dat
de licentie binnen is en dat de
ploeg volgend jaar op het hoogste niveau mag rijden. Het is de
eerste Afrikaanse ploeg in de
World Tour. Dimension Data
trok voor komend seizoen sprinter Mark Cavendish en zijn adjudanten Bernhard Eisel en Mark
Renshaw aan. Ook Theo Bos rijdt
in Afrikaanse dienst. (ANP)

