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Jeugd Hijken kraakt landskampioen
Landskampioen komt er
ondanks een regiment aan
Russen niet aan te pas
3

Bert Dollekamp
Volendam De ereklasse dammen
wordt pas in de slotronde beslist,
nadat een ontketend Apeldoorn
met een 13-7 uithaal koploper
Huissen in de kraag greep en zo
Westerhaar in het zadel hielp.
Hoewel en misschien wel omdat
Hijken DTC in het stuk niet meer
voorkomt, gaven de Drenten zaterdag in Volendam hun beste voor-

stelling van het seizoen.
De landskampioen kwam er ondanks een regiment Russen niet
aan te pas en werd met 13-7 over de
knie gelegd.
Maar niet nadat Alexander Georgiev in het voorprogramma de
show had gestolen.
De wereldkampioen was uit tactische overwegingen aan het tiende bord opgesteld om de daar verwachte Drentse grootmeester een
lesje te leren.
Teamchef Jacob Okken had het
staartbord echter gereserveerd
voor de met een vormcrisis kam-

pende Henk Kalk. De Veendammer
zocht moedig de aanval, maar via
een weergaloos offer dropte Georgiev een schijfje ver achter de linies
en won fraai.
Ondertussen had Hijken de wedstrijd al lang onder controle. Hans
Jansen en Martin Dolfing hielden
het overzichtelijk tegen Getmanski
en Wesselink, terwijl Jan Ekke de
Vries met speels gemak de mondiale nummer drie Jean-Marc Ndjofang beteugelde.
Nadat Michiel Kroesbergen een
overmoedige vijandelijke voorpost
met smaak had verorberd, mocht

de jeugd het afmaken.
Nick Hoving (19) boekte tegen
invaller Sadikin zijn eerste winst in
de ereklasse, Wouter Sipma (18)
wist seizoensarbeider Auke Scholma (55) in een verliezend klassiek
afspel te lokken en Roel Boomstra
(18) verzorgde met een oogstrelende solo de toegift: 7-13
In de hoofdklasse A ontsnapte
Het Noorden met een briljante
Henk Stroetinga aan rechtstreekse
degradatie ten koste van de reserves van Westerhaar.
De nacompetitie is niettemin onafwendbaar, omdat Hoogeveen on-

danks een teleurstellende 11-9 nederlaag tegen Lent voor de stadjers
niet meer is te achterhalen.
UITSLAGEN
Volendam-Hijken DTC 1.Westerveld-Kroesbergen
0-2, 2.Sier-Domchev 1-1, 3.Trofimov-Okken 1-1,
4.Getmanski-Jansen 1-1, 5.Ndjofang-De Vries 1-1,
6.Scholma-Sipma 0-2, 7.Wiering-Boomstra 0-2,
8.Sakidin-Hoving 0-2, 9.Wesselink-Dolfing 1-1,
10.Georgiev-Kalk 2-0. Ereklasse: Volendam-Hijken
DTC 7-13, Schiedam-Culemborg 10-10, Apeldoorn-Huissen 13-7, Westerhaar-Geleen 16-4,
Twente’s Eerste- Damcombinatie Frieslân 10-10,
Gouda-Lunteren 11-9 Stand: 1.Westerhaar 10-17
(129), 2.Apeldoorn 10-16(128), 3.Huissen 10-16
(127), 4.Hijken DTC 10-14 (123), 5.Culemborg 10-14
(113), 6.Schiedam 10-12 (104), 7.Volendam 10-8
(101), 8.Twente’s Eerste 10-7- (90), 8.Geleen 10-7
(86), 10.DC Fryslân 10-7 (72), 11.Gouda 10-2 (67).
12.Lunteren 10-0 (60).

