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Dammers Hijken zakken door het ijs
Kansloze nederlaag tegen subtopper Culemborg
3

Door Bert Dollekamp
Culemborg Tot voor kort leefden
de dammers van Hijken DTC boven
hun stand. Na de verloren kraker
tegen Huissen stonden ze weer met
beide beentjes op de vloer. Om zaterdag tegen subtopper Culemborg
in een draak van een wedstrijd pardoes door het ijs te zakken. Na de
kansloze 12-8 nederlaag is het definitief over en uit met de Drentse titelaspiraties.
Het Gelderse ploegje kende geen
genade met de bezoekers, die de hele middag achter de feiten aanlie-

pen. Grootmeester Jeroen van den
Akker maakte vanuit een vleugelopsluiting korte metten met de
grieperige Henk Kalk. En routinier
Tjeerd Harmsma wist niet wat hem
overkwam, toen tiener Nick Hoving hem trakteerde op het in de jaren ’70 immens populaire Kellersysteem. Dat kon Harmsma nog
steeds wel dromen en Hoving werd
binnen de kortste keren van het
bord gecombineerd.
Ondertussen hakte een batterij
in de plaatselijke damschool gedrilde jeugdspelers er lustig op los,
zodat Roel Boomstra, Jacob Okken,
Wouter Sipma en Jan Ekke de Vries
na vergeefse pogingen op remise

bleven hangen. De beslissing was
toen al gevallen aan het vierde
bord, waar oud-Hijkenaar Sven
Winkel in de mooiste partij van de
dag met een fraai schijnoffer de
aanval van Michiel Kroesbergen
overnam en onberispelijk naar
winst afwikkelde.
Alleen Martin Dolfing toonde
zich immuun voor alle malheur.
Ver in het zesde speeluur sloeg de
kleine Groninger de laatste schijf
van de zich taai verwerend Pieter
Steijlen en deed het licht uit: 12-8.
In de hoofdklasse A overklaste
Hoogeveen hekkensluiter Soest
met 16-4, maar zal het net te kort
komen voor een promotieplaats.

Het Noorden kon het niet bolwerken tegen subtopper Tilburg (8-12)
en moet nog even stevig aanpoten
om aan de nacompetitie te ontsnappen.
UITSLAGEN:
Culemborg-Hijken DTC: 1. Steijlen-Dolfing 0-2, 2.
Patist-Boomstra 1-1, 3. Verheij-Okken 1-1, 4. Winkel-Kroesbergen 2-0, 5. Riesthuis-De Vries 1-1, 6.
De Voogd-Sipma 1-1, 7. Van den Akker-Kalk 2-0, 8.
Boulatov-Domchev 1-1, 9. Harmsma-Hoving 2-0,
10. Van den Borst-Jansen 1-1. Ereklasse: Volendam-Gouda 11-9, Lunteren-Twente’s Eerste 7-13,
Damcombinatie Frieslân-Westerhaar 3-17, Geleen-Apeldoorn 7-13, Huissen-Schiedam 14-6, Culemborg-Hijken DTC 12-8. Stand: 1. Huissen 9-16
(120), 2. Westerhaar 9-15 (113), 3. Apeldoorn 9-14
(115), 4. Culemborg 9-13 (103), 5. Hijken DTC 9-12
(110), 6. Schiedam 9-11 (94), 7. Volendam 9-8 (94),
8. Geleen 9-7 (82), 9. Twente’s Eerste 9-6 (80), 10.
DC Fryslân 9-6 (62), 11. Gouda 9-0 (56). 12. Lunteren 9-0 (51).

