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ammer
Een leven lang dam
dammer
lak voor de jaarwisseling overleed
op 88-jarige leeftijd Geert van Dijk.
Geboren in 1924 in Rhenen werd de boerenzoon
in 1941 lid van damclub
Wageningen, waar hij tot
zijn dood aan verbonden
bleef. Zijn talent voor het
spel kwam vroeg tot
uiting. Bij de eerste deelname aan het kampioen¬ Diagram 1
schap van Nederland in
1946 werd Van Dijk derde achter 13-voudig
kampioen R.C. Keller en
de latere wereldkampioen Piet Roozenburg.
Met Jan Bom, Wim de
Jong en Pieter Bergsma
zijn daarmee de grootste
concurrenten uit die tijd
genoemd. Het zou tot
1958 duren voor Van
Dijk, die in 1951 in Wageningen afstudeerde als
landbouwkundig inge¬ Diagram 2
nieur, zijn enige Nederlandse titel veroverde. In
aansluiting daarop speelde Geert van Dijk
in 1959 een match om de wereldtitel tegen
de Sovjet professional Iser Koeperman, die
hij met 27-13 verloor. Van Dijk later in een
interview: ‘Koeperman was een stuk sterker
dan ik. Het grote voordeel was dat Nederland wakker schrok. Toen werd pas duidelijk hoe groot het verschil was tussen de
Nederlandse en de Russische top.’
Het tekende de bescheiden Van Dijk, die
gezien zijn 4de en 5de plaatsen bij de WKtoernooien van 1952,1956 en 1964 wel degelijk bij de wereldtop hoorde.
Eind jaren zestig maakte Van Dijk van nabij
de opmars van Ton Sijbrands en Harm
Wiersma mee. In 1972 speelde hij zijn 25ste
en laatste NK-finale. Wiersma werd kampioen, zelf mocht ik als deelnemer aan het
jeugdkampioenschap in dezelfde zaal van
Hotel Nieland in Apeldoorn vertoeven. In
bijna de helft van de NK-finales eindigde
Van Dijk op het podium.
Voor WSDV Wageningen zou Geert van
Dijk tot 2008 blijven spelen in de bonds-

V

competitie en van 1985
tot 1996 zagen we hem
nog tien keer optreden
in het Nieland-Toernooi
voor oud NK-finalisten.
Van Dijk was ook langdurig verbonden aan
bondstijdschrift Het
Damspel als analyticus
en leverde fraaie bijdragen over de geschiedenis
van de KNDB bij diverse
jubilea. Hij zweefde
boven de partijen en was
bij iedereen geliefd. Het
is een afscheid van de
laatste grote speler van
zijn generatie.
Van Dijk stond op alle
onderdelen van het spel
zijn mannetje.
Van zijn tactische vaardigheid enkele proeven.
Diagram 1
Herman Onnink-Geert
van Dijk
(Kamp. van Gelderland
1946)
Zwart nam een versluierde Coup Napoleon, die
later beroemd zou worden in een toepassing van Baba Sy.
41…24-29!! 42.33x24 19x30 43.28x8 9-13
44.8x19 18-22 45.27x18 30-34 46.39x30
16-21 47.26x17 11x44.
Diagram 2
Tammo Aeilkema-Geert van Dijk
(Lucas Bols-toernooi 1961/62, na 38.49-44?)
Zwart forceerde fraai de winst tegen de
jonge Groninger door:
38…12-17! 39.44-40 14-20! 40.36-31
Andere zetten zijn verhinderd door combinaties.
40…13-18! 41.42-37
Moest wel door de dreigende damzet 24-29,
maar nu volgt een andere veel mooiere
combinatie:
41…24-29!! 42.33x22 3-8! 43.28x19 17x28
44.32x23 20-24 45.19x30 25x41
met winnende doorbraak naar dam.

