Damcracks bestijgen podium in Hoogeveen
BERT DOLLEKAMP

HOOGEVEEN Na een intensieve damweek in een propere en aangenaam koele speelzaal beklommen de
drie favorieten het podium in het Hoogeveen, met Martijn van IJzendoorn als soeverein winnaar.
De grootmeester uit Wateringen stond onderweg alleen Jitse Slump remise toe en omdat de Limburgse
meester tegen de prima presterende René Wijpkema uit Yde een steekje liet vallen, had Van IJzendoorn in
de slotronde aan een punt genoeg.
Opponent Zainal Palmans vervulde zijn sportieve plicht echter met verve. De dampromotor uit Hoogeveen
schoof razendsnel naar een lastige klassieke positie en legde zo de druk bij Van IJzendoorn die hem
behoorlijk kneep. ,,Zainal speelde heel sterk. Bij de afwikkeling die hij afdwong had hij me met een slim
tussenzetje in problemen kunnen brengen.” Omdat Palmans de finesse overzag verdween alle muziek uit de
stand en werd de vrede getekend. Daarmee wint Van IJzendoorn het toernooi na zijn zege in 2016 voor de
tweede maal. ,,Daar ben ik natuurlijk blij mee, al heb ik deze zware week niet mijn beste spel gespeeld.
Toen het erop aankwam maakte ik echter de juiste keuzes en kon zo het verschil maken.”
Palmans eindigde zelf als twaalfde en keek terug op een geslaagd toernooi, dat hij 2010 als 19-jarig broekje
zelf in de steigers zette en niet meer van de damkalender is weg te denken. De talenten die jaarlijks de
gevestigde orde tarten, heeft Palmans voor een deel zelf opgeleid. Weliswaar moest de verrassende
winnaar van vorig jaar Nick Waterink met een dertiende stek een stapje terug moest doen, maar de tieners
van nu kloppen alweer aan de poort. Eerste teamspeler Wouter Sosef (16) en blinddamfenomeen Lisa
Scholtens (15) deden het prima. De beste beurt maakte de pas 14-jarige Roland Kreeft, die ongeslagen
bleef en met elf punten uit acht partijen fraai zevende werd.
Het podium was echter gereserveerd voor de favorieten. Jitse Slump kwam niet door de granieten defensie
van Bert Aalberts, maar is dik tevreden met het zilver. Dat geldt ook voor het brons van grootmeester Aleksej
Domchev, die na zijn nederlaag tegen Van IJzendoorn achtereenvolgens uw verslaggever en Andrew Tjong
A Ong over de knie legde.
Dinsdag reist de 42-jarige speler van landskampioen Hijken terug naar Litouwen, waar hij zich vanwege de
stijgende besmettingsgraad in Nederland verplicht moet laten testen en twee weken in quarantaine moet.
,,Maar ik voel me gezond en heb een week veilig en schoon kunnen dammen. Hoogeveen was top.”

UITSLAGEN
Achtste ronde: Palmans - Van IJzendoorn 1-1, Slump - Aalberts 1-1, Domchev - Tjon A Ong 2-0, Ramdien - Kalk 1-1,
Stempher - Kosior 1-1, D. Staal - Bhawanibhiek 2-0, Kreeft - Waterink 1-1, Van Dijk - Tol 2-0, Hakvoort - A. Boxum 11, Wijpkema - Van de Veen 2-0, Duskova - Leijenaar 1-1, Sosef - Tesselaar 1-1, Jharap - Steenbergen 2-0, Scholtens
- Swelsen1-1, L. van der Laan - Mathoera 2-0, R. Oostindjer - M. Boxum 0-2, Stam - Terpstra 0-2, Hugen - Stel 0-2.
Eindstand: 1. Van IJzendoorn 8-14; 2. Slump 8-13, 3. Domchev 8-12; 4 t/m 16: Ramdien, Stempher, Van Dijk, Kreeft,
Kosior, Wijpkema, Bhawanibhiek, Aalberts, Palmans, Waterink, Hakvoort, Kalk en D. Staal 8-11; 17 t/m 20: Tjon A
Ong, Jharap, Koops en L. van der Laan 8-10; 21 t/m 44 o.a. Sosef, Leijenaar, Scholtens, A. Boxum, M. Boxum, Stel
en Terpstra 8-9.

