Dammen
zowel Krajenbrink (15 punten) als
het trio Domtsjev, Boomstra en
Sipma (allen 14) voor te blijven. De
overwinning die hij op de Litouwse
grootmeester Domtsjev boekte, is
typerend voor zijn scherpe, vaak
riskante stijl.

26.31×4 30-35 27.33-28! 24×22
28.4×27! 20-24 29.27-43! 24-30
30.43-48! 8-13 31.42-38 11-16
32.38-33 13-19 33.46-41 12-18
34.41-37 19-24 35.37-32 17-21
36.32-28 2-8 (er dreigde 37.44-40
+) 37.47-42 21-27(??)

Groenendijk-Domtsjev

Heft onbedoeld de meerslag 48×11
op. Maar ook na 37...21-26 (38.4237!) of na 37...18-23 en 38...24×13
had zwart kansloos verloren.

Nijmegen 2017

TON SIJBRANDS

Nog drie weken scheiden ons van
het moment waarop in Tallinn het
WK 2017 van start gaat. Op de
ongewone opzet van dit toernooi
zal ik in de rubriek van 30
september nader ingaan. Eerst wil
ik stilstaan bij de vraag van welke
spelers titelhouder Roel Boomstra
redelijkerwijs de meeste
concurrentie mag verwachten.
Die vraag heb ik de afgelopen
maanden indirect al opgeworpen
door de (dubbele) triomfen van
Tsjizjov, Schwarzman en Van
IJzendoorn onder de aandacht te
brengen. Maar ook Jan
Groenendijk - nummer twee van
het WK 2015 - is een serieuze
titelgegadigde.
Daar zag het zo'n half jaar geleden
bepaald niet naar uit. Zijn fans
konden zich toen nauwelijks aan de
indruk onttrekken dat de zware
nederlaag in de WK-match tegen
Boomstra (8-16) diepe wonden had
geslagen. Niets bleek minder waar.
In het toptoernooi dat begin maart
in Oefa werd gehouden, eindigde
Groenendijk op een prachtige
tweede plaats, achter Tsjizjov maar
voor Valneris, Georgiev en
Boomstra. En eind juli schreef hij
het open toernooi van Nijmegen op
zijn naam.
De toen nog 18-jarige Groenendijk
won in Nijmegen zes van de tien
partijen. Dat was voldoende om
© de Volkskrant

1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.4439 6-11 4.50-44 1-6 5.31-26 20-25
6.35-30 19-23 7.30-24 14-20 8.3328 22×33 9.39×19 9-14 10.43-39
14×23 11.48-43 10-14 12.36-31?!
(trotseert alle positionele wetten
volgens welke wit hier 12.24-19
dient te spelen) 12...5-10 13.41-36
4-9 14.40-35 14-19 15.45-40 19×30
16.35×24 9-14! 17.38-33?!!

38.44-40! 35×44 39.39×50! 30×39
40.48×31! en zwart gaf het op.

Een nieuwe aanvechtbare
beslissing: alleen door veld 33
consequent te mijden, kon hij de
opening mogelijk nog overleven.
Maar Groenendijk heeft zijn oog
laten vallen op een tactische
wending waarvoor de bezetting van
33 juist noodzakelijk is...
17...3-9! 18.43-38!? 14-19 19.40-35
19×30 20.35×24
Diagram
20...10-14?
En jawel: Groenendijks gogme
betaalt zich weer eens dubbel en
dwars uit. De partij zou een heel
andere uitkomst hebben gekregen
wanneer Domtsjev bijvoorbeeld
20...17-22!! 21.33-28 22×33
22.39×19 18-23! 23.19×28 16-21
24.26×17 11×33 had gespeeld...
21.33-28!! 14-19 22.38-33! 19×30
23.28×19 13×24 24.26-21!
Op zich niet moeilijk. Maar de
omstandigheid dat deze combinatie
nog nooit was voorgekomen,
verklaart afdoende waarom
Domtsjev er toch het slachtoffer
van wordt!
24...16×38 25.37-32 38×27
zaterdag 09 september 2017
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