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Van IJzendoorn baas in Hoogeveen
In de rubriek van 13 augustus heb
ik Martijn van IJzendoorn luid
geprezen voor zijn spel in het EK
Junioren.
Zijn optreden in het MTB Open te
Hoogeveen deed mij echter ‘met
de oren flapperen’. Terzijde, de
laatste zegswijze ontleen ik aan
de slottoespraak van Kees Thijssen bij het NK van 1996 in Steenwijk. Thijssen sprak daar zijn
opperste verbazing uit over leeftijdgenoot Erno Prosman, die bij
zijn debuut meteen kampioen
werd (al was daar nog een herkamp met Gérard Jansen voor
nodig).
Ook Jannes van der Wal was als
passant onder Thijssens toehoorders en vertrouwde me toe: ,,Die
Thijssen, daar zie ik wel wat in!’’
De eclatante zege die Thijssen in
de laatste ronde, onder toeziend
oog van de oud-wereldkampioen,
boekte op Hans Jansen, had Jan-

nes al op het aanstormende talent
geattendeerd. Op 24 september
1996 bezweek Jannes tot ieders
afgrijzen aan de gevolgen van een
kwaadaardige ziekte. De vijf nationale titels die Thijssen tussen
2003 en 2008 behaalde, heeft hij
helaas niet mogen beleven.
Om het geflapper te verklaren nog
even de top zes van Hoogeveen:
1. MI Martijn van IJzendoorn
(Wateringen) 15 uit 8!
2. GMI Macodou N’Diaye (Brussel/
Senegal) 12 uit 8.
3. MI Sven Winkel (speler bij Culemborg) 12 uit 8.
4. GMI Mor Seck (Senegal) 12 uit 8.
5. GMIF(feminin) Olga Fedorovitsj
(Wit Rusland) 12 uit 8.
6. MF(federation) Bert Aalberts
(speler bij Westerhaar) 12 uit 8.
Voorwaar geen geringe concurrentie! Macodou, veelvoudig kampioen van Afrika en hoog geëindigd
in diverse wereldkampioenschap-

pen, bleef onder zijn gebruikelijke
niveau.
De andere vier speelden echter
uitstekend en boekten forse ratingwinst.
De prestatie van Martijn van
IJzendoorn verdient dan ook meer
dan gewone aandacht. Een echte
Van der Wal-score werd het net
niet, daar stak meervoudig NKfinalist Sven Winkel een stokje
voor. Van de zeges van Martijn op
directe concurrenten Seck, N’Diaye, Jan Ekke de Vries en Nick
Hoving (de verrassende winnaar
van vorig jaar), waarvan de ene
nog mooier dan de andere, zal ik
volgende week iets laten zien. Als
opwarmertje twee fragmenten uit
de eerste ronden, waarin de Wizard van Wateringen zijn tegenstanders snel weet te betoveren.
Diagram 1
Gerco Lubberink – Martijn van
IJzendoorn

(Hoogeveen, 15 aug. 2016, na
33…20-24)
Na een enerverend voorspel,
waarin Lubberink een zwarte dam
onschadelijk wist te maken, krijgt
hij straks zelf een dubbeldekker
aangeboden. Het blijkt een fopcadeau!
34.40-35 8-12! 35.49-44 17-22!
36.44-40 22-27!! 37.32x21 12-17
38.21x12 2-8 39.12x3 9-13 40.3x29
23x41 en enkele zetten later gooide wit de handdoek.
Diagram 2
Martijn van IJzendoorn – Peter
Boonstra
(Hoogeveen, 16 aug. 2016, na
32…17-21)
Wit staat als een vorst en besluit
met een vijfklapper naar dam.
33.39-33 11-17 34.22x11 16x7 35.2822! 13-19(?) 36.44-39! 19x17 37.3731 26x28 38.33x4 Zwart geeft op.
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