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WAGENINGEN VIER DAGEN IN DE BAN VAN HET DAMMEN

Jan Groenendijk blijft cool onder achterstand
Wageningen – Jan Groenendijk lijkt geen last te hebben van stress.
Ogenschijnlijk cool reist hij voor de laatste vijf partijen van zijn match om
de wereldtitel dammen naar Den Haag. In de wetenschap dat hij na de vier
partijen in Groningen en de drie in zijn 'eigen' Wageningen wel twee
verliespartijen achterstaat (9-5). En haal dat maar eens in tegen een Roel
Boomstra in topvorm.
'Ach, hoe dan ook, ik moet toch altijd drie partijen winnen om
wereldkampioen te worden. Daaraan is dus niets veranderd'. Want de eerste
Nederlandse wereldkampioen sinds 33 jaar dient minimaal drie
winstpartijen achter zijn naam te hebben staan.
JG Superstar voelt zich daarbij gesterkt door de even spannende als
wederzijds vlekkeloos gespeeld zevende partij die in een gelijkwaardige
remise eindigde. Dit keer geen nadeel of zelfs een nederlaag door een
zwakke zet in het late middenspel. Dit keer ook een veel betere discipline
met de tijdverdeling.
De belangstelling voor het damspektakel in het verbouwde stadhuis was
enorm. Dat begon al op de officiële ontvangst waarop burgemeester Geert
van Rumund in goed gezelschap was van NOC*NSF-voorzitter André
Bolhuis, FMJD-preses Harry Otten en KNDB-voorman Hans Vermeulen.
Ook waren de dochters Martha en Joke aanwezig van Geert van Dijck, de
befaamde WSDVér die in 1959 Groenendijk voorging in een match om de
wereldtitel. Intussen speelde Heike Verheul een aanschuifsimultaan tegen
iedereen die maar wilde. De Nederlandse vrouwenkampioene moest alleen
aan Ivar Smijers en Frits Luteyn een punt afgeven. Verheul was samen met
Ester van Muijen de drijvende kracht achter een druk bezocht omlijstend
programma. In café Loburg bracht Meinert Talma weer zijn befaamde
Jannes van der Wal-ballade ten gehore én zijn nieuwe Roel- en Jan-lied.
Het sneldammen werd een prooi voor Matthias de Kruijf.
Schooldammen

Na de literaire damavond werd met 33 deelnemers het individuele
schooldamkampioenschap van Wageningen verspeeld. Ivar Smijers won
bij de pupillen-KNDB nipt voor zijn clubgenoten Luise Gabbert en
Fernande de Graaf. Chris Corts, Steijn Witkamp Yesse Seijnave waren de
prijswinnaars bij de overige pupillen. Frank de Bruijn, Erik van Wingerden
en Wisse Langstraat bezetten het erepodium bij de welpen-KNDB.
Wethouder Han ter Maat reikte de prijzen bij de overige welpen uit aan
Thijmen Westrik, Mila Rijlaarsdam Eline Kroon. De bekende
neuropsycholoog prof. dr. Erik Scherder had in een conference call voor
jong en oud het laatste woord: 'Ga vooral dammen maar blijf ook bewegen'.
Zie ook www.wereldtiteldammen.nl

