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Drentse damteams doen aan zelfkastijding
Terwijl Hoogeveen zichzelf tegen laagvlieger Arnhem op de pijnbank legde,
won koploper Hijken struikelend over zijn eigen schijven ternauwernood van
hekkensluiter Dammers uit Oost.
BERT DOLLEKAMP
DOETINCHEM – Na de galavoorstelling tegen Schiedam gold de uitbeurt tegen promovendus Dammers
uit Oost voor de landskampioen als een tussendoortje in de aanloop naar de apotheose van de
competitie eind deze maand in Culemborg, dat na een eclatante12-8 overwinning op Huissen de enig
overgebleven concurrent is. Maar net als bij moeizame zeges eerder dit seizoen in Wageningen, Gouda
en Arnhem, waren de Drenten na een lange autorit behoorlijk van de leg.
De chauffeurs Wouter Sipma en Auke Scholma betoonden zich weliswaar heren in het verkeer, maar
eenmaal achter het bord gezeten raakten beide grootmeesters het spoor bijster en stuurden een
praktisch gewonnen stelling als volleerde brokkenpiloten tegen een boom. Geluk bij hun ongeluk was, dat
Jan Mente Drent uit glad verloren stand nog remise wist te peuren, terwijl vier teamgenoten wel tot winst
kwamen.
Hans Jansen verkijkt zich nog wel eens op invallers die zijn schijnbewegingen gewoon niet begrijpen,
maar dit keer volstond een simpel hakje. Drie sterkhouders maakten het karwei af. Aleksej Domchev
voegde zich ten koste van Tom Rinner met zijn vijfde zege bij de topscorers van de ereklasse. Ook de
grieperige Roel Boomstra kwam op plus vijf, door de ‘Koeperman aanval’ van routinier Gep Leeflang op
weergaloze wijze naar de afgrond te dirigeren. De fel aanvallende Harm Wiersma tenslotte stuitte op
heldfhaftig verzet van Gerrit Wassink, die pas in zijn laatste seconde onder de druk bezweek: 8-12.
Hoogeveen zette de degradatiekraker tegen Arnhem aanvankelijk volledig naar zijn hand. Topscorer
Natalia Sadowska bestrafte een knoeizet van routinier Van de Weerdhof met een elegante Coup Royal
en meester-tacticus Zainal Palmans demonteerde met een briljant schijnoffer het centrumblok van Peter
Kort. De riante voorsprong had echter een averechts effect op de Drenten, die zichzelf volkomen onnodig
op de pijnbank legden. Eerst offerde teamchef Rick Hakvoort op klaarlichte dag drie schijven, voordat hij
ontdekte dat de geplande naslag een Fata Morgana was. Klaas-Hendrik Leijenaar draaide in één
handomdraai winst om in verlies en Wouter Sosef viel na een prima partij ten prooi aan een klassiek
geval van damblindheid: hij gaf op in remisestand.
Die zelfkastijding bleek niet meer goed te maken. Voor Nick Waterink en Martijn Vissers zat er tegen
sterke opponen ten niet meer in dan een plusremise. Nicole de Vries tenslotte streed ook in haar derde
ereklasseduel voor elke schijf, maar een fraaie stille zet van Niek Smeitink was haar te machtig: 8-12.
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