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Piepjonge
kampioen
errassend winnaar van het
NK Junioren in Westerhaar
werd de 13-jarige Jan Groenendijk uit Wageningen. Hij bleef de
15-jarige Martijn van IJzendoorn, die in de laatste ronde titelverdediger Wouter Sipma
versloeg, twee punten voor.
Met de fraaie score van 15 uit 9
verdiende Jan Groenendijk de titel dubbel en dwars.De titel van
Jan Groenendijk komt voor de
volgers van het juniorendammen niet uit de lucht vallen. Hij
doorliep vanaf 2008 de categorieën van welpen, pupillen en
aspiranten (waar hij formeel nog
twee jaar toe behoort). Naast
Nederlandse titels veroverde hij
Europese titels bij de welpen en
de pupillen (2x). Vorig jaar werd
hij tweede in het WK aspiranten
achter Van IJzendoorn.
Zijn laatste succes bij de junioren (t/m 19 jaar) toont aan, dat
Groenendijk zich snel ontwikkelt. Een doorbraak bij de senioren lijkt een kwestie van niet al
te lange tijd.
De nieuwe juniorenkampioen
toont zich niet alleen op de
hoogte van de moderne openingstheorie. In het middenspel
heeft hij een scherp oog voor detail en tactische wendingen en
misschien is dat wel een betere
indicatie voor talent.
Diagram 1
Jan Groenendijk-Rik Verboon
(NK Junioren, 4e ronde, na
22…18-23?)
Zwart stond al slecht en wordt

V

¬ Diagram 1

¬ Diagram 2

¬ Diagram 3

nu binnen enkele zetten weggetikt.
23.34-29! 23x34 24.40x29! 13-18
Er is niet anders, want na 2024x24 volgt dam door 35-30, 2520, 28-22.
25.28-23! 19x28 26.33x13 9x18
Na 26…8x19 27.32-28! zijn
27…2-8 (28-22, 37-32, 39-34,
35x2) en 27…20-24 (35-30, 2520, 28-22, 47-41) verhinderd,
terwijl wit na 27…9-13 28.29-23!
positioneel gaat winnen. Op
28…13-18 volgt 43-38, 37-31, 3832, 42x13.
27.35-30! 8-13
Na 27…2-7 28.42-38! gaat 18-23
toch niet wegens 37-31.
28.30-24! 17-22 29.39-33! 13-19
30.24x13 18x9 31.32-28! 12-17
32.37-31!
en zonder 29-24, 43x12, 12-7 af
te wachten gaf zwart het op.
Diagram 2
Steven den Hollander-Jan
Groenendijk
(NK Junioren, 7e ronde, na
39…13-18)
Hoewel hij aanvankelijk weinig
bereikte, heeft zwart toch de
aanval overgenomen. Als wit
onnauwkeurig verdedigt neemt
Groenendijk zijn kansen optimaal waar.

40.24-20 15x24 41.29x20 9-13
42.20x9 13x4 43.25-20 21-26
44.20-14 11-17 45.49-44 18-23
46.48-43?
Nodig was 46.48-42, zoals uit
het partijverloop zal blijken.
46…17-21! 47.44-40 21-27 48.4034 8-13 49.33-29
Ook na 49.34-30 (of 49.43-38)
volgt 13-18, met de dreiging 2329, 27-31.
49...13-18
50.29-24
27-31
51.36x27 22x42 52.24-20 42-47
53.20-15 47-41 54.43-38 28-33
en wit gaf op, want er volgt
55.39x19 18-23.
Zelf weinig fouten maken en
toeslaan als de tegenstander ze
maakt. Dat blijft in iedere sport
een belangrijke factor voor succes.
Diagram 3
Bert Aalberts-Jan Groenendijk
(NK Junioren, 9e en laatste ronde, na 29…7-12)
Volgens de regelen der kunst
heeft zwart het witte driepootje
op links geïsoleerd, zodat schijf
36 een achterblijver dreigt te
worden.
30.34-29 23x34 31.39x30 13-18!
32.33-28
Na 32.43-39? is 14-20, 18x29, 17-

21, 21x34 al voldoende voor de
winst.
32…17-22!
33.28x17
12x32
34.38x27 8-12! 35.43-38(?)
Wit moest toch maar voor het
zeer defensieve 35.27-21 kiezen,
al vergt het veel analytische arbeid om de absolute waarheid te
mogen verkondigen.
35…12-17! 36.49-43 18-23
Met deze verrassende zet brengt
zwart combinaties in het spel.
37.38-32?
Of zwart het helemaal rond
krijgt na 37.31-26 9-13 38.38-33
is niet duidelijk. Combinaties
vanaf veld 3 en een mogelijke
Ghestem-doorstoot met 23-29
maken dat wit zeer behoedzaam
moet zijn.
37…4-10! 38.43-38 17-21!
De combinatie 39.31-26 9-13!
40.26x17 23-28, die wit ook na
38.31-26 9-13! parten speelt, beslist de partij.
39.27-22 21-26
Zwart maakt er in zijn kampioenspartij nog een show van.
40.22-17 26x28 41.17-12 23-29!
42.45-40 9-13 43.40-34 29x40
44.35x44 24x35 45.12-7 13-18
46.36-31 10-15 47.31-27 19-24
48.44-39 35-40 49.7-2 16-21!
50.2x49 21x34 Wit geeft op.

