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DAMMEN

Groenendijk grootmeesterlijk

Met zijn 15 jaren is Jan Groenendijk uit Wageningen al een ervaren
speler. Vanaf 2009 veroverde hij
vele titels bij de pupillen, aspiranten en junioren. Binnenkort wordt
hij 16. Ook als dammer is hij op
weg naar volwassenheid. Vorig jaar
verloor hij nog dertien partijen, dit
jaar pas drie, van de topgrootmeesters Dolfing, Georgiev en Thijssen.
Zijn overwinning in het MTB Open
in Hoogeveen leverde zijn eerste
grootmeesterresultaat.
Met een score van 12 uit 8 bleef
hij hogere ratinghouders als Aleksej Domchev, Flaubert Ndonzi en
Wouter Sipma voor. De goede
vorm kondigde zich aan met het
behalen van de Europese aspirantentitel in Wit Rusland.
diagram 1
Jan Groenendijk-Dimitry Nemets

(EK Cadets, 5 augustus 2014, na
22...13-18)
De thuisspeler moet na 23.38-33!
kiezen tussen 17-22 of 18-22 met
moeizaam spel. Hij neemt een
derde weg, die na een leerzame
forcing van zo’n twintig zetten tot
schijfverlies leidt.
23...18-23? 24.42-37 23x32 25.37x28
17-22 26.28x17 11x22 27.40-34 3-8
28.41-37 20-25 29.45-40 15-20
Zwart kon nog 29...24-30 proberen
om na 30.37-32 27x29 31.34x14 met
30-34 32.40x29 15-20 te vervolgen.
30.47-42 7-11 31.43-38! 1-7 32.4035! 8-13 33.37-32! 2-8 34.32x21 11-16
Zwart verkoopt zijn huid zo duur
mogelijk, maar er is geen redding.
35.33-28! 22x33 36.39x28 16x27
37.42-37 6-11 38.37-31! 8-12
39.31x22 12-18 40.44-39 18x27
41.49-43!
Nu pas kan de vlag uit. Er dreigt
28-23 en na 13-18 volgt 28-22. Zwart

offerde 41...24-29 42.34x14 20x9 en
staakte luttele zetten later de kansloze strijd.
In Hoogeveen liet Groenendijk,
onder anderen tegen Ndonzi en
Sipma, goed positiespel zien.
Dat de jonge dammer ook op het
tactische vlak bijzonder handig is,
toonde hij in de derde en vierde
ronde.
diagram 2
Jimmy Depaepe-Jan Groenendijk
(Hoogeveen, 12 aug. 2014, na 28.3227 8-13)
De Belg ziet dat hij op 29.37-32
rekening moet houden met de
damcombinatie 7-12,24-29,23-29,
36-41,14-20,18x47,18x31, 15-20!. Na
een pas op de plaats met 29.45-40?
blijkt dat zwart een veel eenvoudiger plannetje heeft.
29...7-12! 30.16x7 14-20! 31.25x14
19x10! 32.30x17 1x41 en zwart won.

Een dag later kreeg Groenendijk de
wind helemaal vol in de zeilen,
terwijl ik zelf overboord viel voor
de prijzen.
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diagram 3
Auke Scholma-Jan Groenendijk
(Hoogeveen, 13 aug. 2014, na 37...2-7)
Wit moet zich tevreden stellen met
een rustig vervolg als 38.31-26 13-18
39.27-21, maar wilde in zwarts tijdnood nog iets proberen.
38.27-22??
Schijf 15 zit zo verborgen dat ik
hem even was vergeten, maar Jan
niet!
38...24-30! 39.34x25 23-29!
40.33x24 19x30 41.25x34 14-20!
42.15x24 13-19 43.24x13 9x36 en na
deze goedkope doorbraak won
zwart spoedig.
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