Culemborg kan Hijker
damfeest nog bederven
BERT DOLLEKAMP
HIJKEN Terwijl het ereklassedoek voor
Hoogeveen na fors verlies in Wageningen
bijna is gevallen, wacht Hijken DTC na een
walk-over op Tilburg tegen runner-up
Culemborg een heuse kampioenswedstrijd.
Tien duels op rij heeft de Hijken Drents Tiental
Combinatie inmiddels gewonnen, inclusief de
klassiekers tegen de aartsrivalen Schiedam en
Huissen. En nog hebben de Drenten hun vierde
landstitel niet in de tas. Als Joop Zoetemelk in zijn
beste dagen zit Culemborg al het hele seizoen in
het wiel van de landskampioen. Alleen tegen
Schiedam stonden de Geldersen een punt af, zodat
het over twee weken een sensationele machtsgreep binnen bereik heeft.
Want dat zou het ongetwijfeld zijn, als
Culemborg erin slaagt Hijken in de slotronde
beentje te lichten. Weliswaar heeft het team met
Jean Marc Ndjofang, Pim Meurs en Kees Thijssen
drie klasbakken van formaat in de gelederen, maar
in de breedte heeft Hijken een surplus aan pure
klasse. Maar die klasse moet dan in het hol van de
leeuw onder mentale hoogspanning wel getoond
worden.
Sceptici wijzen erop dat Culemborg zo hoog
Tilburg staat omdat het Hijken nog niet gehad
heeft. Maar dat doet de fraaie serie van de
Geldersen geen recht. Bovendien kwamen enkele
zeges van de Drenten bepaald moeizaam tot stand.
Het goede nieuws is dat Hijken tegen de beste
ploegen haar beste spel speelde. En afgelopen
zaterdag met speels gemak middenmoter Tilburg
over de knie legden.
Ook de grieperige Harm Wiersma was op dreef.
De meeste tegenstanders van de geniale Fries
storten bakken beton op het bord. Zo ook
voormalig jeugdwereldkampioen Thijs van den
Broek, die niettemin volledig werd zoekgespeeld.
In gewonnen positie overkwam Wiersma echter
een zeldzame blunder, zodat hij voor de vijfde maal
in deze eeuw de vlag moest strijken.

Harm Wiersma: zeldzame blunder
Maar zo’n tegenslag kan Hijken in goeden doen
hebben. Ook nadat Roel Boomstra, Wouter Sipma
en Martin Dolfing hun vlijmscherpe partijopzet niet
het meest kansrijke vervolg gaven, was er geen
man overboord. Topscorer Aleksej Domchev waande zich op de Tilburgse kermis, Wouter Wolff zette
zijn opponent vrolijk ruilend in de houtklem,
supersub Henk Kalk zette zijn sollicitatie naar de
NK finale kracht bij en Hans Jansen toonde na
dertig zetten geduldig wachten zijn vlekkeloze
techniek.
De dagprijs was voor Auke Scholma. Vanuit een
klassieke opening gebruikte de Bafloër een ver in
de vijandelijke linies geparachuteerde verkenner
als bruggenhoofd voor een kostelijk afspel: 14-6.

Met het thuisduel tegen Schiedam voor de boeg
moest Hoogeveen de Wageningse berg absoluut
bedwingen voor een reële kans op lijfbehoud. Met
twee invallers kwamen de Drenten echter al snel
in ademnood tegen de solide middenmoter, die
door twee wereldtoppers op sleeptouw werd
genomen.
Aan bord 2 kon Wouter Sosef het niet
bolwerken tegen oud-wereldkampioen Alexander
Schwarzman, terwijl Klaas-Hendrik Leijenaar door
Jan Groenendijk compleet van het bord werd
gecombineerd. Een plaagstootje van invaller
Alberto Waterink werd door de nuchtere Ester van
Muijen omgetoverd in een dodelijke opsluiting.
Na gelijkwaardige remises van Natalia Sadowska,
Maarten Wichgers, Rick Hakvoort en de broers
Maikel en Zainal Palmans, kreeg Nick Waterink als
enige bordkansen tegen Rik Keurentjes. De winnaar van de Hoogeveen Open stevende af op een
strakke zege, maar Keurentjes wist met een
peperdure damzet de meubels te redden.
Nicole de Vries tenslotte kwam tegen de handige Johan Sterrenburg ervaring in het klassieke
genre tekort. Het ziet ernaar uit dat ze die met

haar jeugdige kompanen volgend jaar in de
hoofdklasse mag gaan opdoen: 14-6.
UITSLAGEN
Hijken DTC - Dammend Tilburg 14-6: 1. Scholma - Van
Amerongen 2-0, 2. Domchev - Dielen 2-0, 3. Van der Zee Daems 1-1, 4. Dolfing - Leclerc 1-1, 5. Wolff - Verboon 2-0,
6. Wiersma - Van den Broek 0-2, 7. Kalk - Depaepe 2-0,
8. Sipma - Brouwers 1-1, 9. Boomstra - De Leeuw 1-1,
10. Jansen - Rijgersberg 2-0.
Wageningen - MTB Hoogeveen 14-6: 1. Sterrenburg - N. de
Vries 2-0, 2. Schwarzman - Sosef 2-0, 3. Van Muijen A.Waterink 2-0, 4. Weistra - Wichgers 1-1, 5. Kloosterziel M.Palmans 1-1, 6. Monteba - Sadowska 1-1, 7.De Kruijff Z.Palmans 1-1, 8. Verheul - Hakvoort 1-1, 9. Keurentjes N.Waterink 1-1, 10. Groenendijk - Leijenaar 2-0.
Overige uitslagen: Huissen - Rotterdam 14-6, Westerhaar Dammers uit Oost 18-2, Gouda - Culemborg 7-13, Arnhem
- Schiedam 6-14.
Stand: 1. Hijken DTC 20 (+50), 2. Culemborg 10-19 (+40),
3. Schiedam 10-17 (+38), 4. Huissen 10-14 (+48),
5. Wageningen 10-12 (+18), 6. Westerhaar 10-9 (+12),
7. Gouda 10-8 (-24), 8. Tilburg 10-7 (-26), 9. Rotterdam 105 (-34), 10. Arnhem 10-4 (-34), 11. Hoogeveen 10-3 (-38),
12. Dammers uit Oost 10-2 (-50).

