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Hijken op drempel historische landstitel
Drentse damclub vandaag tegen medekoploper
Huissen in de plaatselijke
kerk
3

Door Harm Vonk
Hijken Nee, de vlaggen hangen
niet aan de huizen. En toeterende
auto’s rijden evenmin door Hijken.
En toch staat het dorp op de drempel van de historie: vandaag kan de
damclub een grote stap zetten op
weg naar de eerste landstitel.
Fans blijven achterwege en van
supportersschares zal geen sprake
zijn. "Rond de klok van vier zullen
er wel een stuk of drie, vier mensen
de speelzaal binnenkomen om te
kijken", verwacht Hijken DTCvoorzitter Wim Koopman. De achteloze bezoeker van het prachtige
dorp zal niks van de heroïsche
strijd meekrijgen. Volgens Koopman staat er niks speciaals op het
programma. Dat de ’clash’ tussen
de tientallen van Hijken en medekoploper Huissen in het plaatselij-

ke kerkje wordt gespeeld (12.00
uur), heeft er alleen maar mee te
maken dat het dorpshuis bezet is.
Hijken vraagt hulp van hogerhand, werd al gezegd. "Maar ik weet
niet of je daarvoor bij mij aan het
juiste adres bent", lacht Jacob Okken, die als teamleider van Hijken
DTC van grote invloed is op het
eindresultaat. Okken speelt niet alleen aan een van de borden, hij bepaalt ook de opstelling, die in de
damsport van cruciaal belang is.
Want als het puur op individuele
kwaliteiten aankomt, trekt Huissen aan het langste eind: het sterrenensemble herbergt liefst zes
grootmeesters en de speler met de
laagste rating heeft nog altijd eentje van 1300+. "Huissen is favoriet,
wij de underdog. De druk ligt bij
Huissen", zegt Okken bij voorbaat.
Om het tiental van Hijken neer te
zetten als provinciaal dorpsclubje
gaat evenwel veel te ver: met Hans
Janssen, Martin Dolfing en Alexei
Domtsjev heeft de club drie brooddammers in de gelederen en daar-

Ð Het grootste damtalent sinds
tijden, Roel Boomstra. Foto:
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naast hebben de Drenten met Roel
Boomstra het grootste damtalent
sinds tijden in huis. Michiel Kroesbergen, Nick Hoving en Wouter
Sipma completeren het kwartet
jongelingen; Okken, Jan Ekke de
Vries en Henk Kalk zijn al haast
niet meer weg te denken.
De gezichten zijn o zo vertrouwd

in Hijken, waar men het voor elkaar
krijgt om spelers voor lange tijd aan
zich te binden. "Dammen is een individuele sport, maar het resultaat
van onze tien spelers is vaak meer
dan de som der delen", weet Okken.
Maar tot nu toe moest de damtrots
van Drenthe het altijd doen met
een eindklassering in de subtop.

Hield het altijd pas op de plaats
voor de grootmachten die met een
royale sponsor de landstitel wegkaapten. Dit seizoen blinkt het
tiental uit in monsteruitslagen: in
vier van de zeven wedstrijden werd
de tegenstander gedeklasseerd. Het
resulteerde in 93 bordpunten, meer
dan dertien per wedstrijd.
Maar het kan altijd beter, zoals
Huissen: met 95 bordpunten spant
het de kroon. Waar Hijken op de
topscorerslijst drie spelers in de
top-8 heeft, doet de Gelderse formatie het met vier in de top-7. "Willen we stunten, dan moeten we boven onszelf uitstijgen", rekent Okken voor. "Maar we moeten deze
wedstrijd niet ineens belangrijker
maken dan de anderen. We moeten
ons eigen spel spelen, zoals altijd.
We kennen hun kwetsbaarheden
die vooral in de tijdnoodfase naar
voren komen."

