PERSBERICHT 24 november 2016
Jan Groenendijk in voetsporen van Geert van Dijk

Wageningen vier dagen een echte damstad
Wageningen - Wageningen staat niet alleen internationaal bekend als 'de stad der bevrijding' en de
City of Life Sciences maar is volgende maand ook vier dagen lang een echte damstad. Een van haar
meest prominente topsporters, Jan Groenendijk, speelt 8, 9 en 10 december in het nieuwe stadhuis
aan de Markt met Roel Boomstra drie van zijn twaalf partijen van zijn match Wereldtitel dammen
2016. De eerste vier partijen worden in Groningen en de laatste vijf partijen in Den Haag afgewerkt.
Het prijzengeld bedraagt 30.000 euro.
De 18-jarige kopman van ereklasser WSDV treedt hiermee in de voetsporen van zijn illustere
clubgenoot dr. ir. Geert van Dijk (1924-2012) die in 1959 het recht kreeg de Russische
wereldkampioen Iser Koeperman uit te dagen, maar de tweekamp met 27-13 verloor. Groenendijk
heeft bij de jeugd al vrijwel alles gewonnen wat er te winnen valt en heeft ook bij de senioren al zijn
sporen meer dan verdiend. Zo miste JG Superstar vorig jaar als debutant op het WK in Emmen op
dramatische wijze op de laatste zet van zijn laatste partij de kans op een sensationele titel en moest
met de tweede plaats genoegen nemen. De vijf jaar oudere Roel Boomstra eindigde als derde en
kreeg van werelddambond FMJD het recht om met Groenendijk een match om de wereldtitel te
spelen nadat regerend kampioen Alexander Georgiev van dit recht afzag. De tweekamp heeft in
Wageningen plaats dankzij de medewerking van de gemeente, Marin, Fletcher Hotels, Keygene,
Kumpany, Top Notch en Young Capital.
Programma
WSDV heeft in nauwe samenwerking met het organisatiecomité een ambitieus omlijstend
programma opgesteld. Op woensdag 7 december heeft om 16.00 uur in het stadhuis de officiële
opening van het Wageningse gedeelte van de match plaats. Heike Verheul speelt dan een
aanschuifsimultaan tegen politici, ambtenaren en sponsoren. Zij is als Nederlands beste dammende
dame de opvolgster van clubgenote Eef Nieuwenhuizen (1937-2005) die in 1975 de titel veroverde.
Meindert Talma brengt dan zijn befaamde muzikale lofzang op Jannes van der Wal ten gehore. De
Gronings-Friese musicus oogstte daarmee veel waardering, onder meer in de Wereld Draait Door.
Van der Wal was een tegendraadse wereldkampioen die twintig jaar geleden veel te jong aan acute
leukemie overleed.
Donderdag 8 december wordt om 11.00 uur begonnen aan de vierde matchpartij. 's Avonds (20.00
uur) zal Meindert Talma zijn eerbetoon aan Jannes van der Wal in Grandcafé Loburg, Molenstraat 6,
presenteren. Tevens is er gelegenheid tot dammen.
Vrijdag 9 december gaat om 11.00 uur de vijfde partij van start. In de Wageningse bibliotheek –
Stationsstraat 2 - begint om 20.00 uur een Literaire Damavond. In samenwerking met de bekende
schrijver/literatuurcriticus/dammer Arie Storm uit Amsterdam wordt dan een link gelegd tussen
schrijven en dammen. Romanschrijfster Sophie Zijlstra, De WSDV'ers Simon Oosting (dichter in
het Fries) en damhistoricus Wim van Mourik hebben al hun medewerking toegezegd evenals Arie
van der Stoep, technisch directeur KNDB Johan Krajenbrink en de landelijk bekende dammende
stand-upcomedian Lambert-Jan Koops. WSDV-nestor Fred Ivens zal als spreekstalmeester
fungeren.
Ton Sijbrands
Het Wageningse gedeelte van de tweekamp wordt zaterdag 10 december afgesloten. Om 11.00
wordt de eerste zet gedaan. Ton Sijbrands zal alle drie de dagen live demonstraties verzorgen. De

66-jarige oud-wereldkampioen en houder van het wereldrecord blinddammen, die ook training geeft
aan Boomstra en Groenendijk, zal de partijen in het nieuwe stadhuis van deskundig commentaar
voorzien.
Eveneens in het gemeentehuis wordt om 12.00 het startsein gegeven voor de finale van het
individuele schooldamkampioenschap van Wageningen. Dat wordt gedaan door de bekende klinisch
neurosycholoog prof. dr. Erik Scherder. Aansluitend zal hij met zijn lezing 'Healthy ageing begint
jong' onder het motto jong geleerd oud gedaan het belang van een goede hersentraining
benadrukken.
Mochten alle zeven matchpartijen tot dan in remise zijn geëindigd dan volgt er een uur na afloop
van de zevende partij een sneldambarrage waarin tot de eerste winstpartij wordt gespeeld. De
nieuwe wereldkampioen dient in totaal minimaal drie keer een partij in zijn voordeel te hebben
beslist.
Omstreeks 16.45 uur volgt de prijsuitreiking van het schooldamtoernooi.
Zie ook www.wereldtiteldammen.nl
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