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DAMMEN

DV Huissen ijskoud de beste
Huissenaren zijn weer koploper na winst in topper tegen Hijken in fris Drents kerkje
• Vastbesloten DV Huissen wint topper bij Hijken DTC met minimaal verschil.
• Dammers zijn weer alleen koploper in de ereklasse.
• Zeer koude omstandigheden in tot speelzaal omgebouwde kerk.
door Anton Janssen
HIJKEN De ontmoeting tussen de nummers één en twee van de Nederlandse damcompetitie
was een mooi affiche. Huissen was zaterdag in de achtste ronde in de plaatselijke kerk te gast
bij Hijken DTC (Drents Tiental Combinatie) en liet de hoopvol gestemde Drenten met lege
handen: 9-11.
DV Huissen herstelde zich van de nederlaag in de vorige ronde tegen Denk en Zet en gaat
weer eenzaam op kop met één punt meer dan Westerhaar. “We zaten met 60 dammers in een
propvolle en ijzig koude bijzaal", zo keek teamleider Geert van Aalten terug. "Verschillende
spelers zaten in hun winterjas achter het bord. De temperatuur was onder de maat.”
Het resultaat vergoedde veel. "De competitie is nog niet beslist; er komt een mooi slot. Wij
spelen drie finales tegen achtereenvolgens Schiedam, Apeldoorn en Westerhaar maar we
hebben vertrouwen in de afloop. We gaan voor de titel”, aldus de captain.
Hijken DTC en Huissen legden productiviteit aan de dag. In de helft van de tien partijen viel
een beslissing. Aan Huissense kant wonnen Alexander Baljakin, Pim Meurs en Peter
Hoogteijling en verloren Johan Krajenbrink en Van Aalten.
Baljakin voerde aan bord 9 tegen de te wild openende Michiel Kroesbergen de druk op. Een
lichte doorbraakcombinatie bezorgde de algemeen topscorer (veertien punten uit acht duels)
de winst. Meurs was aan bord 3 in het flankspel superieur tegen Nick Hoving. Ook hier
besliste een lichte combinatie de partij.
Hoogteijling, aan bord 1 tegen Wouter Sipma, vond eerst geen gehoor met zijn
remisevoorstel. Vervolgens benutte Hoogteijling zijn kans en kreeg Sipma spijt van de
afgewezen puntendeling. Rik Keurentjes leek aan bord 5 tegen Henk Kalk op weg naar winst
maar koos het verkeerde pad en werd met een punt karig beloond.
Ook bij de remise van Guntis Valneris aan bord 2 tegen Aleksej Domtsjev waren de kansen
aan de Huissenaar. Johan Krajenbrink had aan bord 7 tegen Jacob Okken een mindere dag.
Hij deed een schijf cadeau maar hield desondanks goed spel. Tijdsoverschrijding na 49 zetten
deed de trainer de das om in een analytisch nog houdbare stelling.
Van Aalten had het aan bord 6 zwaar tegen Roel Boomstra. De Drent geldt als een toptalent
dat zich tot speler van de buitencategorie ontwikkelt. Boomstra haalde winnend voordeel na
een mindere voortzetting van de Huissense teamcaptain. Gérard Jansen (aan bord 10 tegen
Martin Dolfing), Joost Hendriksen (aan 4 tegen Hans Jansen) en Fred de Koning (aan 8 tegen
Jan Ekke de Vries) waren goed voor een punt.
Hijken DTC-Huissen 9-11 Wouter Sipma-Peter Hoogteijling 0-2, Aleksej Domtsjev-Guntis
Valneris 1-1, Nick Hoving-Pim Meurs 0-2, Hans Jansen-Joost Hendriksen 1-1, Henk KalkRik Keurentjes 1-1, Roel Boomstra-Geert van Aalten 2-0, Jacob Okken-Johan Krajenbrink 20, Jan Ekke de Vries-Fred de Koning 1-1, Michiel Kroesbergen-Alexander Baljakin 0-2,
Martin Dolfing-Gérard Jansen 1-1.

