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Plusje zal Baljakin niet
helpen op NK dammen
BERT DOLLEKAMP

URK Wat de zinderende ontkno-

ping van het NK dammen had
moeten worden, werd met afstand de saaiste partij van het
toernooi.

Titelverdediger Alexander Baljakin had tegen de trotse koploper
Martijn van IJzendoorn duidelijk
geen trek om zijn nek uit te steken. De Huissenaar verkoos zijn
geliefde laveerspel in de kennelijke hoop dat zijn jonge opponent
zijn zelfbeheersing zou verliezen
en zijn hand zou overspelen.
Maar dat scenario verdween binnen de kortste keren van het
bord, tezamen met de handvol
schijven die Van IJzendoorn met
enkele welgemikte ruilen in het
doosje deed belanden.
Nog eenmaal mocht Baljakin
in de uitgewoede stand het betere
pincetwerk aan den volke tonen,
maar de plusremise die hij eraan
overhield zal hem niet helpen.
Met een beetje goede wil maakt
Van IJzendoorn het karwei vandaag tegen de moegestreden Waldo Aliar al af.
Baljakin zal uit een ander vaatje moeten tappen om Auke Scholma te verontrusten. De brooddammer uit Baflo hoeft zelf niet
meer zo nodig, want het brons
lijkt na zijn remise met Van Berkel wel buiten bereik.
Wouter Sipma heeft nog wel
zicht op het podium, nu hij na
een week ploeteren eindelijk
weer vat op zijn schijven krijgt.
De Groninger van Drentse komaf
bestookte Hein Meijer vanaf de
flanken met een spervuur aan

Alexander Baljakin
tactische wendingen, waaronder
de Amsterdamse grootmeester
uiteindelijk bezweek. Sipma
moet de komende dagen nog een
punt goedmaken op Marino Barkel, die een onvervalst staaltje
blufpoker tegen Jitse Slump met
de jackpot beloond zag.
Ook Ron Heusdens doet nog
mee nadat hij de half-open klassieke vesting van Ben Provoost
steen voor steen had afgebroken.
UITSLAGEN
Urk, NK dammen.
Negende ronde: Marino Barkel-Jitse Slump
2-0, Ben Provoost-Ron Heusdens 0-2, Auke
Scholma-Anton van Berkel 1-1-1, Martijn van
IJzendoorn- Alexander Baljakin 1-1+, Wouter
Sipma-Hein Meijer 2-0, Nico Knoops-Waldo
Aliar 2-0
Stand: 1. Van IJzendoorn 9-14 (1+), 2.
Baljakin 9-12 (2+), 3. Barkel 9-11, 4. Sipma
9-10 (2+), 5. Heusdens 9-10 (1+), 6.
Scholma 9-9 (1-) 7. Provoost 9-8 (1+), 8.
Slump 9-8, 9. Van Berkel 9-7, 10. Meijer 9-7
(1-), 11. Knoops 9-6 (2-), 12. Aliar 9-6 (3-)

