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Alexander Baljakin overpeinst in alle rust zijn volgende zet.
FOTO CHITTRA JAIPAL

Baljakin heeft afwachten
tot kunst verheven
BERT DOLLEKAMP

KRAGGENBURG Terwijl zijn belagers Jan Groenendijk en Wouter
Sipma elkaar dwarszitten en
Roel Boomstra opstoomt naar
het podium, sluipt Alexander
Baljakin geruisloos richting zijn
negende landstitel.

Onweerstaanbaar doet de Huissense grootmeester in zijn spel
denken aan de legendarische
Joop Zoetemelk, die op het zebrapad ooit stilletjes wegsloop uit de
kopgroep en wereldkampioen
werd. Dat heeft Baljakin in zijn
sport nooit gepresteerd, maar
zijn erelijst is er met onder meer
acht nationale titels niet minder
indrukwekkend om.
Veel buitenstaanders hebben
moeite met zijn sobere en voor
het oog enigszins saaie stijl, die
door fijnproevers juist wordt geroemd. Tegen Anton van Berkel
demonstreerde Baljakin daarbij
weer eens zijn misschien wel beste eigenschap: wachten. Lange
tijd gaf de computer hem slechts
een miniem plusje, maar na een
onschuldig opbouwzetje van Van
Berkel in uitgedunde stand
schoot de grafiek plotseling omhoog en schoof Baljakin het eindspel secuur naar winst.
Ondertussen bestookte Jan
Groenendijk een machtig centrum van Wouter Sipma vanuit
de flanken. Beiden speelden als

de kampioen die ze graag willen
worden, zodat de partij na interessante verwikkelingen toch gewoon uitmondde in remise. Het

Lange tijd gaf
de computer
hem slechts een
miniem plusje
gaf Roel Boomstra de gelegenheid zich op het derde treetje van
het podium te melden, door de zo
sterk gestarte Bart Terwel met
kraakhelder drukspel diens derde
nul op rij te bezorgen.
Met vier grootmeesters binnen
twee punten van elkaar zit het er
dik in dat vandaag een barrage
nodig is om een van de ereplaatsen. Maar alleen als dezelfde Terwel zich tegen Baljakin op de valreep weet te herpakken, zal dat
nog om het kampioenschap van
Nederland gaan.
UITSLAGEN NK DAMMEN
Twaalfde ronde: Anton van Berkel - Alexander
Baljakin 0-2, Jan Groenendijk - Wouter Sipma
1-1, Ron Heusdens - Andrew Tjon A Ong 1-1,
Roel Boomstra - Bart Terwel 2-0, Casper
Remeijer - Jan van Dijk 1-1, Jitse Slump Bhiem Ramdien 2-0, Martijn van IJzendoorn Henk Grotenhuis ten Harkel 2-0.
Stand: 1: Baljakin 12-18, 2. Groenendijk
12-17, 3. Sipma en Boomstra 12-16, 5. Slump
12-15, 6. Van IJzendoorn 12-14, 7. Heusdens
12-13, 8. Ramdien 12-12, 9. Terwel en Van
Berkel 12-11, 11. Van Dijk 12-10, 12. Remeijer
en Tjon A Ong 12-6, 14. Grotenhuis 12-3.

