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Geen wonder Hijken
3 Dammers lijden nipte
nederlaag tegen medekoploper Huissen

Door Harm Vonk
Hijken De toevallig uitgekozen
kerk als speelzaal nodigde ertoe uit,
maar het ’Wonder van Hijken’ bleef
zaterdag uit. De dammers leden
een nipte nederlaag tegen medekoploper Huissen (9-11) en kunnen
de titelaspiraties voorlopig even
vergeten.
Hijken moest boven zichzelf uitstijgen, wilden de Drenten het sterrenensemble van Huissen op de
knieën krijgen. Het bleef wat dat
betreft bij de knappe zege van Jacob
Okken op Johan Krajenbrink, die na
de tijdcontrole twee zetten te kort
kwam en dus door de klok ging.
Okken bracht door de overwinning
op zijn ’Angstgegner’ de achterstand terug naar 3-5, omdat na de
remise van Martin Dolfing tegen
Gérard Jansen teamgenoten Nick
Hoving en Michiel Kroesbergen
’ingecalculeerde’ nederlagen leden.
Terwijl Hoving zijn ratingachterstand bekocht met een nul tegen
ex-jeugdwereldkampioen
Pim
Meurs, liep Kroesbergen sneu in
een combinatie tegen wereldtopper Aleksander Baljakin. "De opdracht was duidelijk: remise", keek
de sterk spelende Groninger terug
op zijn partij. "In een klein beetje
tijdnood taxeerde ik een combinatie verkeerd in, terwijl die achteraf
goed genoeg voor remise was geweest. Ach, alles moest meezitten
wilden we winnen en van de tien is
er altijd wel íemand die omvalt."
Degene die het duidelijkst ’omviel’ was Wouter Sipma, die aan
bord één eerst een remiseaanbod
van Peter Hoogteijling afsloeg om

vervolgens het schip in te gaan.
"Een erg pijnlijke nederlaag, juist
nu het absoluut niet mocht", treurde de 18-jarige Drent. "Ik was niet
zeker van de stand op de overige
borden, maar blijkbaar was ik te
veel op zoek naar winst. Tunnelvisie", baalde Sipma. "Qua speelsterkte was deze nederlaag onnodig. En
ook de stand op het bord was ook
zeker niet minder. Ik hoop dat ik dit
snel kan vergeten, want het voelt
alsof ík het verpest heb voor Hijken."
Buiten het feit dat het lovenswaardig blijft dat Sipma bij een onzekere tussenstand voor Hijken vol
voor de winst ging, waren er nog
meer haperingen: zo bleef Hijkentopspeler Hans Jansen op remise
steken tegen Joost Hendriksen, op
papier de zwakste broeder van
Huissen.

¬ Hijken-spelers Wouter Sipma, Aleksei Domtsjev, Nick
Hoving en Hans Jansen (achter
de tafel, vrnl) in opperste concentratie. Foto: DvhN/Kees van
de Veen
Hijken maakt gezien het programma nog kans op de eerste
landstitel, maar die kans is verwaarloosbaar, schat Roel Boomstra.
Het supertalent uit Emmen won
van Geert van Aalten en neemt (na
Baljakin) de tweede plaats in op de
topscorerslijst. "De stand gaf vooraf
al een vertekend beeld", oordeelde
Boomstra. "Onze titelkansen waren
al erg onwaarschijnlijk. Er moesten
bijzondere dingen gebeuren, maar
de winst van Jacob Okken was
blijkbaar niet bijzonder genoeg. Dit
was voor ons slechts een mooie
kans."

Voor Boomstra is het feit dat Hijken wéér te kort komt voor de
landstitel echter geen reden om te
vertrekken. "Wat titels betreft
hecht ik meer waarde aan de individuele", sprak Boomstra, die dit jaar
in Emmen een gooi doet naar de
Europese titel. Ook het aantrekken
van een extra grootmeester vindt
de jonge Emmenaar geen logische
optie. "De kracht en de charme van
ons tiental is juist dat het al zo lang
bij elkaar is en dan óók nog eens
meespeelt voor een klassering in de
subtop."
HarmVonk
UITSLAG
Hijken-Huissen 9-11. 1. Sipma-Hoogteijling 0-2, 2.
Domtsjev-Valneris 1-1, 3. Hoving-Meurs 0-2, 4. H.
Jansen-Hendriksen 1-1, 5. Kalk-Keurentjes 1-1, 6.
Boomstra-Van Aalten 2-0, 7. Okken-Krajenbrink
2-0, 8. De Vries-De Koning 1-1, 9. KroesbergenBaljakin 0-2, 10. Dolfing-G. Jansen 1-1.

