Dinsdag 26 november 2019, pag. 39.

Zelfs Hans Jansen volgt team-spirit Hijken
Terwijl de dammers van Hoogeveen op karakter hun eerste punt veroverden,
nam Hijken in Gouda de volgende horde op weg naar titelprolongatie.
BERT DOLLEKAMP
GOUDA Intikkertjes zijn er in de ereklasse dammen ook voor de sterren uit Hijken nauwelijks meer bij.
De zwaarbevochten zege op Huissen bewees weer eens dat een enkele beslissing genoeg kan zijn.
Middenmoter Gouda kan het op papier lang niet doen tegen de Drenten, maar voor een zware rating
worden geen punten uitgekeerd en dus moest het gewoon achter het bord gebeuren.
Naast individuele klasse is teamdiscipline daarbij essentieel, zoals Hijken vorig jaar zelf liet zien. De enige
dissident was Hans Jansen, die zijn compromisloze stijl driemaal met een nul moest bekopen, waaronder
die tegen Gouda kopman Erno Prosman. Maar niemand is te oud om te leren. Jansen speelde zaterdag
tegen de tweede Gouda crack Ben Provoost en sprak na afloop tot teamchef Wouter Sipma: ,,Toen ik zag
dat jij gewonnen stond heb ik voor het team naar remise afgewikkeld.” Dat Sipma vervolgens zelf een
enorme bok schoot en verloor, mocht de Drentse pret niet drukken, want Martin Dolfing en Auke Scholma
hadden het verschil al gemaakt. Harm Wiersma tenslotte kreeg niets cadeau, zodat zijn eerste
seizoenszege na noeste arbeid des te meer voldoening gaf: 8-12.
Hoogeveen heeft met opgewekt gemoed haar plekje in de onderste regionen alweer ingenomen. De
Drenten beseften terdege dat ze met nul uit drie aan de bak moesten en beten in een duel met
wisselende kansen tegen middenmoter Tilburg fel van zich af. Dat men daarbij zelf in het stof kan bijten,
ondervond Wouter Sosef tegen subtopper Martijn de Leeuw. Maar de 15-jarige Drent is uit het goede hout
gesneden. Toen grootmeester Ron Heusdens op het internet een remisekans voor hem aangaf, seinde
Sosef per kerende post een winstkans terug: ,,23-28 ziet er erg goed uit voor zwart!”.
De gelijkmaker kwam met enig fortuin tot stand. De begin deze eeuw naar Tilburg verkaste ere-voorzitter
van de Groninger Dambond Theo van den Hoek verweerde zich kranig tegen Klaas-Hendrik Leijenaar.
Met de remise binnen bereik speelde de 75-jarige krasse knar echter pardoes zijn kroonschijf op, waarna
Leijenaar over zes schijven naar de meet slalomde.
Beide teams zochten waar het kon de aanval maar uiteindelijk bleven de posities volmaakt in evenwicht,
zodat de Drenten eindelijk hun eerste wedstrijdpunt mogen bijschrijven: 10-10.

UITSLAGEN
Damlust Gouda - Hijken DTC 8-12
1. Prosman - Domchev 1-1, 2. Provoost - Jansen 1-1, 3. Venema - Boomstra
1-1, 4. Hoogendoorn - Wiersma 0-2, 5. Kasse - Van der Zee 1-1, 6. Winkel Wolff 1-1, 7. Van de Krol - Sipma 2-0, 8. Clasquin - Scholma 0-2, 9. Mooser Dolfing 0-2, 10. Fennema - Kalk 1-1.
MTB Hoogeveen - Dammend Tilburg 10-10
1. Sadowska - Van den Broek 1-1, 2. Wichgers - Depaepe 1-1, 3. Z.Palmans Verboon 1-1, 4. Sosef - De Leeuw 0-2, 5. J.Palmans - De Hoon 1-1, 6. Bosker
- Leclerc 1-1, 7. Desmet - Daems 1-1, 8. Leijenaar - Van den Hoek 2-0, 9.
Hakvoort - Hage 1-1, 10. Vissers - Brouwers 1-1 .
Overige uitslagen
Huissen - Westerhaar 13-7, Rotterdam - Schiedam 7-13, Culemborg Dammers uit Oost 11-9, Wageningen - Arnhem 12-8.
Stand: 1. Hijken DTC 4-8 (+20), 2. Culemborg 4-7 (+20), 3. Schiedam 4-7
(+14), 4. Huissen 4-6 (+24), 5. Wageningen 4-4 (0), 6. Tilburg 4-4 (-2), 7.
Gouda 4-4 (-8), 8. Dammers uit Oost 4-2 (-6), 9. Westerhaar 4-2 (-12). 10.
Rotterdam 4-2 (-20), 11. Hoogeveen 4-1 (-14), 12. Arnhem 4-1 (-16).
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