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Dammers Hijken gaan voor
prolongatie van landstitel
BERT DOLLEKAMP
HIJKEN Terwijl MTB Hoogeveen in Huissen op weg ging naar de nooduitgang van de ereklasse,
zette Hijken DTC tegen Rotterdam de toon voor de beoogde titelprolongatie.
Ook dit jaar geldt de landskampioen als favoriet voor de titel, met Schiedam, Huissen en Culemborg als
voornaamste belagers. Vorig seizoen was Hijken achter het bord oppermachtig. Het grootste obstakel was
het gestuntel van de dambond, die niet bij machte was het rooster aan te passen aan de WK-match tussen
Roel Boomstra en Alexander Schwarzman. Preses Wim Koopman en zijn bestuur wisten ternauwernood
aan reglementair puntverlies te ontkomen.
Dit jaar heeft de competitieleiding haar zaakjes beter voor elkaar, want met de start van de competitie werd
keurig gewacht tot na het WK in Ivoorkust. Bijna ging het nog mis, toen de spelers vanwege niet door het
ministerie van Sport betaalde rekeningen urenlang werden gegijzeld in hun hotel en ternauwernood hun
vlucht haalden.
Zo meldde debutant Rotterdam zich zaterdag toch tijdig in Hijken, inclusief de mondiale nummer vijf Martijn
van IJzendoorn als nieuwe kopman. Hij mocht gelijk aan de bak tegen de nummer vijf van het WK 2007
Auke Scholma. Terwijl de inmiddels tweevoudig oud-wereldkampioen Roel Boomstra jeugdkampioen
Berke Yiğittürk trakteerde op een strategisch hoogstandje en het kwartet Domchev, Jansen, Sipma en
Wolff een keur aan fijne combinaties serveerde, legden Scholma en Van IJzendoorn een verrukkelijke pot
op de mat, waarin de dammedewerker van deze krant het hout van zijn jonge
Auopponent overtuigend
over de bordrand drukte: 16-4.
De dammers van Hoogeveen maken zich na drie achtereenvolgende ontsnappingen opnieuw op voor een
barre tocht naar de nooduitgang. Grootmeester Macodou NDiaye is verkast naar Rotterdam en vervangen
door de veertienjarige Wouter Sosef. Die trok tegen mister Huissen Geert van Aalten onbevreesd ten
aanval en behaalde een volstrekt gelijkwaardige remise. Dat zat er voor diverse teamgenoten niet in.
Alberto Waterink en Martijn Sprakel konden het niet bolwerken
en ook Rick Hakvoort en Maarten Wichgers bezweken onder
grootmeesterlijk geweld. Nadat Nick Waterink en de broers
Zainal en Maikel Palmans fraaie posities zagen verpieteren,
werd het toch een kansloze nederlaag: 15-5.
UITSLAGEN
Ereklasse eerste ronde
Hijken DTC - Rotterdam 16-4: 1. Boomstra - Yiğittürk
2-0, 2. Scholma - Van IJzendoorn 2-0, 3. Wiersma NDiaye 1-1, 4. Domchev - Balkaran 2-0, 5. Drent - Stork
1-1, 6. Van der Zee - Arts 1-1, 7. Sipma - Yöney 2-0, 8.
Dolfing - De Vos 1-1, 9. Jansen - Tholel 2-0, 10. Wolff Kasnadi 2-0. .
Huissen - Hoogeveen 15-5: 1. G.Jansen - Wichgers 20, 2. Hendriksen - N.Waterink 1-1, 3.De Koning - M.
Palmans 1-1, 4. Stokkel - A. Waterink 2-0, 5. Van Aalten
- Sosef 1-1, 6. Krajenbrink - Sadowska 1-1, 7. Baljakin Z.Palmans, 8. Ludwig - Sprakel 2-0, 9. Lemmen Leijenaar 1-1, 10. Valneris - Hakvoort 2-0.
Overige uitslagen: Gouda - Wageningen 12-8,
Westerhaar - Culemborg 6-14, Arnhem - Tilburg 10-10,
Schiedam - Dammers uit Oost 12-8.
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