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Klaar voor het grotere werk
In het Wit-Russische Pinsk nam
de 19-jarige Martijn van IJzendoorn met een ferme klaroenstoot afscheid van de jeugd. De
speler van ereklasser Gouda
toonde zich in het Europese Kampioenschap Junioren veruit de
sterkste. Hij won daarnaast het
rapiddammen met een 100 procent score én het blitztoernooi.
Sinds zijn welpentijd won de
zoon van een trotse Surinaamse
moeder en een Nederlandse
vader alle nationale en internationale titels in iedere jeugdcategorie. Van IJzendoorn liet in de
grootmeestergroep van Heerhugowaard 2015 al zien dat hij moeiteloos met de sterksten mee kan.
Volgend jaar moet die jongen
gewoon een keuzeplaats krijgen
in het NK in Almere, zodat hij
samen met Roel Boomstra, Jan
Groenendijk en Wouter Sipma de
oude garde de boom kan injagen.
In de schaduw van Van IJzen-

doorn presteerden de Limburger
Jitse Slump en de Groninger
Wouter Wolff ook goed, zij eindigden als tweede respectievelijk
vierde in het veld van 26 deelnemers uit 11 landen. In de overige
leeftijdsklassen overheersten
Russen en andere Oost-Europeanen.
De Friezinnen Marieke Altena en
Tamar Visser eindigden in de
middenmoot bij de junioren en
aspiranten meisjes. Bij de pupillen jongens had Nederland drie
deelnemers bij de eerste tien en
bij de pupillen meisjes deden
Nicole de Vries (7de) en Jasmijn
Scholtens (9de) sterk mee, terwijl
Elisabeth Kramer van Het Noorden slechts een punt minder
scoorde dan dit tweetal. Haar
broertje Melvin speelde mee bij
de welpen tot 10 jaar.
De aanwas van sterke jeugd in de
drie noordelijke provincies doet
oudere dammersharten goed.

Bevlogen jeugdleiders van Hoogeveen tot Groningen en van Pieterburen tot Sneek weten de ietwat
ingeslapen damclubs nieuw leven
in te blazen. Als Roel Boomstra in
december wereldkampioen
wordt, ontstaat er wellicht een
echte hype en kunnen de Pokémons terug in hun hok.
Martijn van IJzendoorn-Anton
Bursuk
(EK Junioren, 5 augustus 2016)
1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39
7-11 4.50-44 1-7 5.31-26
19-23 6.35-30 14-19 7.30-25 10-14
8.32-28 23x32 9.37x28 4-10(?)
10.29-23! 18x29 11.34x23
Voordat de jonge Rus met 19-23
zijn linkervleugel ontwikkelt, rijdt
wit hem in de wielen met deze
beproefde opstoot.
11… 22-27 12.40-35! 20-24
Bereidt 17-22, 12x21, 11x22 voor.
13.41-37! 27-32 14.38x27 17-21
15.26x17 12x41 16.46x37 7-12
17.36-31 12-18 18.23x12 8x17

Zwart erkent dat wit de opening
heeft gewonnen en schakelt over
op afbraak.
19.43-38! 2-8 20.49-43 8-12 21.3126
Blijft het uitkomen van schijf 13
verhinderen.
21…12-18 22.47-41 18-22 23.41-36
13-18 24.37-31 9-13

diagram
Zwart gaat strijdend ten onder; na
25.45-40 16-21 26.40-34 21-27 27.4237 11-16 heeft hij nog spel. Wit
geeft hem geen kans:
25.31-27! 22x31 26.26x37 18-23
27.38-32 13-18 28.42-38! 18-22
29.48-42! 3-9 30.37-31 15-20 31.3126! 10-15 32.45-40 5-10 33.26-21
17x26 34.28x17 11x22 35.32-28
23x32 36.38x18 6-11 37.40-34
19-23 38.18x29 9-13 39.34-30
Zwart geeft op.
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