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Jan Groenendijk kansrijk in spectaculair WK dammen
BERT DOLLEKAMP
YAMOUSSOUKRO Twintig dammers spelen in Ivoorkust in een klassiek rondtoernooi om de
erfenis van scheidend wereldkampioen Roel Boomstra. Met nog zes ronden te gaan spitst de strijd
zich toe tussen vier grootmeesters van totaal verschillende signatuur.
Onder hen de inmiddels 22-jarige Jan Groenendijk, die zich de oud-wereldkampioenen Alexander
Georgiev (44) en Guntis Valneris (52 ) én de pas 15-jarige sensatie van het toernooi Yiming Pan uit China
van het lijf moet zien te houden.
Het WK is door de werelddambond aan het Afrikaanse continent toebedeeld vanwege de grote
populariteit van het spel. De organisatie wil nog wel eens te wensen overlaten, maar volgens bondscoach
Rob Clerc zijn de speelomstandigheden in Yamoussoukro prima voor elkaar.
Van het Nederlandse trio doet debutant Jitse Slump het na een stroeve start met een plus 1 score heel
behoorlijk. Ook Martijn van IJzendoorn vertoeft in de subtop, maar de podiumplek, waarvoor de 22-jarige
grootmeester was afgereisd, kan hij sinds een pijnlijke nederlaag tegen de Rus Tsjizjov gevoeglijk
vergeten.

In 2015 verspeelde Jan Groenendijk met zijn laatste zet de wereldtitel.
In Ivoorkust gooit hij opnieuw hoge ogen. FOTO ARCHIEF GEB KOS
De enige Nederlander die nog aanspraak op de titel maakt is Jan Groenendijk. Clerc is vol lof over zijn
pupil. ,,Jan heeft de laatste maanden een enorme ontwikkeling doorgemaakt die zijn spel zeer ten goede
komt. Hij doet het natuurlijk fantastisch.” Inderdaad is de tiener die in 2015 in Emmen in de allerlaatste
seconde van het WK de titel miste, in veel opzichten volwassen geworden. Zijn partijen zijn stuk van stuk
gezond van opzet, wat hem tot dusver een dik verdiende plus zes score heeft opgeleverd. Dat
Groenendijk ook mentaal sterker is bewees hij gisteren tegen de Senegalees Ndiaga Samb, die hem
verraste met een diep verborgen dam combinatie. Groenendijk herstelde zich voorbeeldig en wist de partij
nog bijna te winnen.

Ondertussen is ook negenvoudig kampioen Alexander Georgiev nog volop in de running. Nadat hij zijn
titel in 2016 vrijwillig inleverde, heeft de Rus het plezier in het spel weer volledig hervonden. Zijn partijen
zijn nog steeds een lust voor het oog en van de favorieten heeft Georgiev op papier het lichtste
programma. Ook Guntis Valneris is een kwart eeuw na zijn wereldtitel in 1994 in grote vorm. Als hij naast
zijn geweldige rekenvermogen ook in tactisch opzicht de juiste keuzes maakt, kan de sympathieke Let er
zomaar met de hoofdprijs vandoor gaan.
De sensatie van het toernooi is echter onbetwist de piepjonge Chinees Yiming Pan. Hij is al de jongste
grootmeester ooit en speelt bij zijn debuut op mondiaal niveau werkelijk de pannen van het dak. In zijn
volwassen en krachtige positiespel herkent men de hand van zijn trainer Alexej Tsjizjov, die zelf danig
teleurstelt en een elfde titel kan vergeten.
Het toernooi wordt de komende dagen ongetwijfeld op details beslist. Waarbij na ruim twee slopende
weken conditie en mentale weerbaarheid zomaar eens de doorslag kunnen geven.

Roel Boomstra in actie in Emmer Damrun
EMMEN Terwijl de grootmeesters in Ivoorkust achter hun bord gezeten in gepeins zijn verzonken,
is scheidend wereldkampioen Roel Boomstra vanmiddag volop in de running bij de Emmer
Damrun. Sportliefhebber en damadept Gerrit Misker ontvangt in zijn showroom Myskery aan de
Odoornerweg 4 de sterren van landskampioen Hijken DTC. De (groot)meesters testen behalve hun
brein ook hun fysieke conditie, want de borden staan verspreid tussen de oldtimers opgesteld.
Vooral in de tijdnoodfase tegen de klok van 4 worden vele sprintjes getrokken.
Het commentaar bij het unieke spektakel bij de start van het damseizoen wordt verzorgd door oudwereldkampioen team Harm Wiersma, die als nestor van zijn team van de fysieke aanslag is
vrijgesteld. De entree is gratis.
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