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Onderling vertrouwen
brengt Hijken de titel

Harm Wiersma: op de schouders van zijn teamgenoten. FOTO: JOS KAFOE

BERT DOLLEKAMP

Terwijl Culemborg zijn jongste telg verving

CULEMBORG Met een meeslepend
slotakkoord in de ereklasse dammen
heeft Hijken DTC via een 10-10 gelijkspel bij runner-up Culemborg zijn
vierde landstitel veroverd.

door grootmeester Van den Borst, liet Hijken
zijn oproep-Rus thuis en vertrouwde op
vaste wissel Jan Ekke de Vries. Het betaalde zich uit in een memorabele apotheose
van de competitie, waarin de oude meester
Harm Wiersma zijn team het beslissende
zetje gaf.

,,Knappe overwinning vanmiddag op de
sterke Hans, Paul! En nog bedankt voor de
twee Rooibos thee.” Aldus Martin Dolfing bij
thuiskomst zaterdagavond op het damforum Toernooibase aan Paul Oudshoorn,
die namens Culemborg met een verrassende zege op diens Angstgegner Hans
Jansen Hijken DTC op het randje van de
afgrond had gebracht. Het tekent de prima
onderlinge verstandhouding tussen de twee
topteams, die de ereklasse domineerden en
elkaar in de slotronde de landstitel mochten
betwisten.
Titelverdediger Hijken had de eerste tien
duels alle gewonnen, maar ook de Gelder
dersen produceerden een indrukwekkende
serie, waarin ze alleen aan Schiedam een
punt afstonden en concurrent Huissen versloegen. Temeer was dat knap, omdat Culemborg van de vier topploegen de laagste
ste rating heeft. In teamwedstrijden is echter
ook bij dammen het geheel meer dan de
som der delen; Culemborg hoopte met drie
sterke grootmeesters en een dynamisch
middenveld tegen het favoriete Hijken voor
een stunt te kunnen zorgen.
Elke sportliefhebber weet dat men met
louter cracks nog geen kampioensteam
heeft en uitgerekend op dat vlak maakte
Hijken het verschil. Waar de Drenten bewust
afzagen van het invliegen van de Rus Ivan
Trofimov en volgens het rouleerschema met
de tweede tientalspelers Henk Kalk, Jan
Mente Drent en Jan Ekke de Vries de
laatste opstelden, koos Culemborg er na
een onderlinge stemming voor, om jeugdtalent Simon Harmsma te vervangen door
grootmeester John van den Borst.
De voormalige speler van Hijken bleek te
moeten optornen tegen de door hem
gevreesde Harm Wiersma, maar Culemborg
had met de gevaarlijke Boudewijn Derkx
tegen de dit seizoen kwetsbare De Vries
ook een echt kansbord. Het Gelderse
supertrio Jean-Marc Ndjofang, Pim Meurs
en Kees Thijssen was bij Auke Scholma,
Martin Dolfing en Aleksej Domchev in
vertrouwde handen, terwijl de overige
Drenten op papier een miniem plusje
koesterden.

Het tactisch steekspel dat volgde werd
bruut verstoord, toen een riskante omsingeling van Hans Jansen tegen strateeg Paul
Oudshoorn op de klippen liep en Hijken
plotseling moest scoren. Wouter Wolff, Roel
Boomstra en Wouter Sipma kwamen er niet
doorheen, waarna Hijken nog maar twee
serieuze kansen resteerde. De geweldig
spelende De Vries gaf geen krimp tegen
Derkx en toen deze de trukendoos opentrok,
nam de doortastende Drent zijn opponent in
de houdgreep, waaruit deze zich maar net
wist los te wurmen.
En toen was daar toch weer Harm
Wiersma. De oud-wereldkampioen had Van
den Borst subtiel laverend in de problemen
gebracht. ,,In de slotfase ben je vooral met
je eigen spel bezig maar ik wist dat we nog
ergens moesten scoren en dus hield ik de
druk erop.” In de complexe klassieke positie
berekende Wiersma feilloos de tempo’s en
toen de volledig vastgelopen Van den Borst
capituleerde kon de 66-jarige Fries op de
schouders bij zijn dolgelukkige teamgegenoten: 10-10.
Onderin kon Hoogeveen het niet bolwerwerken tegen het sterke Schiedam. Het
jeugdige team dolf met 16-4 het onderspit
en verlaat na een vierjarig verblijf met
opgeheven
hoofd
de
ereklasse.
UITSLAGEN ereklasse elfde ronde
Denk en Zet Culemborg - Hijken DTC 10-10:
1. Harmsma - Van der Zee 1-1, 2. Thijssen - Domchev
1-1, 3. De Voogd - Wolff 1-1, 4. Van den Borst Wiersma 0-2, 5. Meurs - Dolfing 1-1, 6. Ndjofang Scholma 1-1, 7. Steijlen - Sipma 1-1, 8. Messemaker Boomstra 1-1, 9.Oudshoorn - Jansen 2-0, 10. Derkx J.E. de Vries 1-1.
MTB Hoogeveen - Van Stigt Thans Schiedam 4-16:
1. Wichgers - Luteijn 0-2, .2. Vissers - Remeijer 1-1,
3. Sadowska - Wirny 0-2, 4. Hakvoort - Meijer 1-1, 5.
Z.. Palmans - Clerc 1-1, 6. J.Palmans - Gantwarg 1-1,
7. Waterink - Slump 0-2, , 8. Sosef - Van Berkel 0-2,
9. N. de Vries – Kos 0-2, 10. Sprakel - Heusdens 0-2.
Overige uitslagen: Tilburg - Westerhaar 5-15,
Dammers uit Oost - Arnhem 8-12, Rotterdam - Gouda
13-7, Wageningen - Huissen 8-12.
Eindstand: 1. en landskampioen Hijken DTC 11-21
(135), 2. Culemborg 11-20 (130), 3. Schiedam 11-19
(135), 4. Huissen 11-16 (136), 5. Wageningen 11-12
(117), 6. Westerhaar 11-11(121), 7. Gouda 11-8 (95),
8. Rotterdam 11-7 (96), Tilburg 11-7 (92), 10. Arnhem
11-6 (95), 11. Hoogeveen 11-3 (85) degradeert, 12.
Dammers uit Oost 11-2 (83) degradeert.

