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Hijken speelt kat en
muis in Friesland
Alleen Schiedam kan
Drentse dammers bijbenen in ereklasse
3

Door Bert Dollekamp
Wanswerd Voorlopig is er voor
Hijken DTC geen vuiltje aan de
lucht in de ereklasse. Damcombinatie Fryslân ging met 15-5 over de
knie, zodat na het verlies van titelfavoriet Huissen bij Volendam alleen Schiedam de productieve
Drenten bijbeent.
Na hun remise met het sterke
Culemborg golden de Friezen als
een niet te onderschatten opponent, maar het duel had veel weg
van een spelletje kat en muis. Dat er
daarbij wel eens een muisje wil
ontsnappen ondervonden uitgerekend de twee sterkste Drentse
grootmeesters; topscorer Martin
Dolfing liet een strategisch hoogstandje tegen de taaie Hans Zondervan in remise verpieteren en
nationaal kampioen Roel Boomstra
zag na een vermakelijke klopjacht
de bescheiden Bert Oegema (rating
958) op miraculeuze wijze de dans
ontspringen.
Ook de nederlaag van invaller Jan
Mente Drent tegen de Friese kopman Auke Scholma deed de Drenten geen pijn. Een ijzersterk Hijker
middenveld stelde orde op zaken.
Nick Hoving revancheerde zich

¬ Okken

¬ Boomstra

met een puike zege voor eerder
broddelwerk en ook Jan Ekke de
Vries, Wiebe van der Wijk en Jacob
Okken overklasten hun opponent.
Combinatief hoogtepunt was de
diep verborgen slagzet, waarmee
Europees juniorenkampioen Wouter Sipma de sterke Kolk verraste.
Nestor Hans Jansen knikte goedkeurend. De 56-jarige grootmeester was zelf met een mystiek partijtje ouderwets op dreef. "Ik snapte
totaal niet wat Hans van plan was",
mompelde tegenstander Taeke
Kooistra, nadat hij zijn schijven had
ingeleverd: 5-15.
In de hoofdklasse A is Hoogeveen na een afgetekende 14-6 zege
bij De Zaanstreek neergestreken in
een kopgroep met Huizum en
Dammers uit Oost. De ploeg uit de
Achterhoek hield met 17-3 huis tegen Het Noorden, dat strategisch
volkomen gelijkwaardig was, maar
het hoofdstuk lichte combinaties
nog maar eens goed moet doornemen.

