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Sekongo
damt het
rapst in
Groningen
BERT DOLLEKAMP

GRONINGEN Sinds 1985 wordt de

zomercarrousel van damtoernooien in het eerste weekend
van september afgesloten met
het Mello Koolman Rapide toernooi.
De 32ste editie van het naar de
oud-voorzitter van het organiserende damgenootschap Het
Noorden vernoemde evenement
had in Leopold Sekongo een verrassende winnaar.
De voor hoofdklasser Rotterdam uitkomende Ivoriaan kon in
het Jannes van der Wal Denksportcentrum prima uit de voeten met het vlotte speeltempo
van twintig minuten plus tien seconden per zet, dat hem nog lang
niet snel genoeg was. In hoog
tempo raffelde Sekongo zijn partijen af en legde daarmee de druk
bij de concurrentie, de soms bedenkelijke kwaliteit van zijn zetten op de koop toenemend.
Ook grootmeester Jean Marc
Ndjofang uit Kameroen wist zijn
vrijwel winnende positie tegen
Sekongo niet te verzilveren en
kwam op de meet een luttel weerstandspunt tekort. Combinatie
fenomeen Jan van Dijk uit Ureterp greep het brons, maar de
overige vooral noordelijke toppers en subtoppers moesten het
doen met een bescheiden klassering. Martin Dolfing uit Groningen, die het toernooi al tweemaal
won, kon zijn favorietenrol dit
keer niet waarmaken en bleef steken op de vijfde plek.
De kleine grootmeester zal er
net als de overige vijftig deelnemers niet van wakker liggen. Aan
het primaire doel van het toernooi is immers beantwoord. De
hersenspieren zijn in een luchtige ambiance losgemaakt zodat
over twee weken de clubcompetitie kan beginnen.

Groningen-Mello Koolman Rapid
Eindstand:
1. Leopold Sekongo 8-13 (WP125), 2. Jean
Marc Ndjofang 8-13 (WP 124), 3. Jan van Dijk
8-12, 4 t/m 8: Rein van der Pal, Martin Dolfing,
Martijn de Jong, Klaas Jan Leijenaar en Jan
Ekke de Vries 8-11; 9 t/m11: Nick Hoving,
Dennie van Dijk en Jan van Meggelen 8-10; 12
t/m 20: Siep Buurke, Floris Tol, Jan Adema,
Nico Werkman, Auke Zijlstra, Sietse Nagel,
Reinoot Sloot en Ben Dekens 8-9.

