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Hijken neemt derde horde met gemak
Hoogeveen neemt de lift
naar boven
3

Door Bert Dollekamp
Hijken Met speels gemak nam
koploper Hijken DTC de derde horde in de ereklasse dammen. Pas bij
de tussenstand 8-0 sloeg Douwe
Kootstra namens De Oldehove uit
Leeuwarden het eerste remisepaaltje in Drentse bodem.
Het was tekenend voor de
krachtsverhoudingen in de noordelijke damderby. Na de 13-7 zullen
de Drenten vermoedelijk ook de
duels tegen DC Fryslan en Geleen
fluitend in winst omzetten, voor ze
op 24 november in Huissen echt
aan de bak moeten. Er is dus tijd om

enkele onmiskenbare scheurtjes in
de teamdiscipline te repareren,
voor het op 24 november tegen
veelvoudig landskampioen Huissen echt menens wordt. Zo moet de
jonge Nick Hoving na zijn tweede
nederlaag nodig zijn stekels opzetten, om te voorkomen dat hij de gezochte schakel in de Drentse defensie wordt. Ook Jan Ekke de Vries
kreeg de kous op de kop in een onbeheerste poging om zijn opponent
door de klok te jagen. En de weer
fraai winnende Michiel Kroesbergen mocht van geluk spreken dat
opponent Van Dijk in een dijk van
een stand zijn bijnaam ’Kamikaze
Jan’ alle eer aandeed. Het verhaal
van Roel Boomstra is bekend. De
nationaal kampioen en huidige

nummer twee van de wereldranglijst heeft na een moordend programma noodgedwongen even gas
terug moeten nemen.
Toch wist de Emmenaar de Friese
kopman Goedemoed met gezond
positiespel bijna uit zijn stelling te
roken. Zodat Boomstra naar verwachting spoedig zijn rentree in de
voorhoede zal maken, waar Martin
Dolfing, Hans Jansen, Aleksej
Domchev en Wouter Sipma al een
poosje lekker bezig zijn.
In de hoofdklasse A begon Damgenootschap Het Noorden de competitie in mineur. Tegenover een
nipte zege op Eibergen stond een
14-6 afstraffing tegen Arnhem, terwijl afgelopen zaterdag een tactische opstelling tegen Huizum fa-

liekant verkeerd uitpakte: 8-12.
Goed nieuws echter uit Hoogeveen,
dat na 11-9 winst op Eibergen en
13-7 verlies bij Huizum de lift naar
boven nam, door in een meeslepend duel titelfavoriet Dammers
uit Oost het nakijken te geven: 11-9.
Dammen ereklasse derde ronde:
Hijken DTC-De Oldehove Leeuwarden 13-7:
1.Kroesbergen-VanDijk 2-0, 2.Van der WijkKootstra 1-1, 3.Jansen-Wijpkema 2-0, 4.HovingAlgra 0-2, 5.Domchev-Heslinga 2-0, 6.Dolfing-De
Vries 2-0, 7. Okken-Dijkstra 1-1, 8.Sipma-Veenstra
2-0, 9.Boomstra-Goedemoed 1-1, 10.De VriesLeijenaar 0-2
Overige uitslagen: Westerhaar-Volendam 8-12,
Apeldoorn-Twente’s Eerste 12-8, SchiedamHeerhugowaard 15-5, , Culemborg-DC Fryslân
10-10, Huissen-Geleen 13-7
Stand: 1.Hijken DTC 3-6 (44), 2. Huissen en
Schiedam 3-6 (40), 4.Culemborg 3-5 (38),
5.Apeldoorn en Volendam 3-5 (35), 7.Geleen 3-2
(26), 8.DC Fryslân 3-1 (24), 9.Westerhaar 3-0 (23),
10.De Oldehove3-0 (21), 11.Twente’s Eerste 3-0
(20), 12.Heerhugowaard 3-0 (14).

