Denk en Zet rukt op naar subtop ereklasse
De Gelderlander, regiosport Rivierenland betr. Denk en Zet Culemborg.
door Anton Janssen
CULEMBORG – De dammers van Denk en Zet wonnen zaterdag in de negende ronde thuis
met 12-8 van DTC (Drents Tiental Combinatie) en passeerde deze tegenstander op de
ranglijst. De Culemborgers staan nu in het ereklasse op een keurige vierde plaats.
Teamleider Tjeerd Harmsma over de verrassende zege: „We hadden na drie uur spelen een
comfortabele 5-1 voorsprong en gaven die niet meer uit handen. Het was een collectief sterke
prestatie.”
Harmsma zelf zette zijn ploeg in het rechte spoor. Dat gebeurde aan bord negen tegen Nick
Hoving met een mooie aanpak waarmee de Drent pardoes van het bord werd gecombineerd.
Jeroen van den Akker maakte aan bord zeven korte metten met Henk Kalk. Het evenwicht in
het Oost-Europees onderonsje van Alexander Boulatov aan bord acht tegen Aleksej Domtsjev
werd niet verbroken.
Denk en Zet ging met een rustgevende 5-1 voorsprong de tijdnoodfase in. Toen de
kruitdampen waren opgetrokken, bleek de Culemborgse voorsprong intact. Sjuul Verheij
wikkelde aan bord drie tegen Jacob Okken af naar de deling van de punten. Sven Winkel zette
zijn ploeg in een fauteuil. Zijn offer aan bord vier bracht Michiel Kroesbergen van de wijs.
Een leuke doorbraak bracht de beslissing.
John van den Borst was aan bord tien tegen Hans Jansen in de aanval en voegde een punt aan
het totaal toe. Ook bij Dik de Voogd aan bord zes tegen Wouter Sipma werd naar een remiseeindspel afgewikkeld. Derk-Jan Riesthuis haalde het elfde bordpunt binnen.
De remise aan bord vijf tegen Jan Ekke de Vries kwam niet in gevaar. Jan Peter Patist zorgde
aan bord twee tegen wereldtopper Roel Boomstra met een schijfoffer voor een spannend
partijverloop. Na het terugoffer van de Drent haalde Patist met pijn en moeite de remisehaven.
Pieter Steijlen kwam er aan bord één tegen een andere wereldtopper niet aan te pas. De
aanvalsopzet van kopman Martin Dolfing slaagde en leidde tot de enige winstpartij voor
DTC.

