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Jan Groenendijk deelt eerste tik uit in Nederlands
Kampioenschap
Debutant Jan Groenendijk (maar al een vice-wereldkampioenschap in zijn ransel) heeft in de
eerste ronde van het Nederlands Kampioenschap Algemeen de concurrentie meteen zijn hielen
laten zien. Als enige wist hij in Huissen tot winst te komen, al ging dit niet zonder slag of stoot.
Tegenstander Ron Heusdens wist een gecompliceerd eindspel te bereiken, waarbij beide spelers
na de vijftigste zet de plank een aantal keren missloegen. Ongetwijfeld gehinderd door het
moordende tempo van één minuut per zet waarin de spelers terecht kwamen.
Ook in twee andere partijen werden ingewikkelde eindspelen op het bord gebracht. Titelverdediger
Alexander Baliakin miste een winst tegen Jos Stokkel, waarbij een tegenoffer op het juiste moment
met het bijzonder Sargin-detail als resultaat, volgens het computerbeest Kingsrow tot de
overwinning had geleid. Nu zette Baliakin deze actie te laat in, waarna het evenwicht niet meer
werd verbroken.
Martijn van IJzendoorn had in de langste partij van de dag (107 zetten!) ook aan het langste eind
kunnen trekken. Mogelijk door vermoeidheid en de aanhoudende tijdsdruk ontglipte hem toch nog
een misser, waardoor Wim Kalis in de niet meer verwachte remisehaven kon binnenzeilen.
Overigens schijnt volgens een insider Kalis eerder in de partij een reglementaire remise (drie keer
dezelfde stand met dezelfde speler aan zet) niet te hebben opgemerkt.
Merkwaardig was de remisepartij tussen Anton van Berkel en Rob Geurtsen waarbij
eerstgenoemde een winnende damzet op het bord bracht. Door op de volgende zet een enorme
misser te maken werd de vrede, ongetwijfeld met flinke frustatie, meteen getekend.
Ook de partijen Casper Remeijer-Wouter Sipma en Hein Meijer-Niek Kuijvenhoven eindigden na
wat minder emotionele momenten in remise.
Resultaat van dit alles is dat de jongste speler van de deelnemerslijst de leiding heeft genomen. De
ouderen zullen zeilen moeten bijzetten anders is de vogel misschien definitief gevlogen.
Kampioenschap van Wit-Rusland eveneens gestart.
Een dikke 1700 km verder naar het oosten is in Minsk gisteren het Kampioenschap van WitRusland begonnen. Helaas zonder de Europees Kampioen Michael Semaniuk, die waarschijnlijk
zijn kruit droog houdt voor de World Masters Championship in China en het Wereldkampioenschap
in Ivoorkust later dit jaar. Bij de mannen leiden na twee ronden Stsiapan Darashenka en Aleksei
Kunitsa met 4 punten. Titelverdediger Evgeni Vatutin volgt met 3 punten, maar boekte vandaag wel
een belangrijke overwinning op Sergei Nosevitch. Bij de vrouwen (zij spelen gelijktijdig het
toernooi) is Viktoriya Nikalayeva de koploopster met 4 uit 2. De zusjes Fedorovich volgen met 3 uit
2. Titelverdedigster Yana Yakubovich zit in een peloton van speelsters met twee punten.
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Foto: Jan Groenendijk aan het begin van zijn partij tegen Ron Heusdens.
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Fotograaf: toernooiwebsite.
Piet Bouma, 5 april 2019
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