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De afwerking hapert bij Hijken
Alleen de kers op de
damtaart ontbreekt in eerste seizoenkraker
3

Hijken De dammers van Hijken
DTC zijn er in de eerste seizoenkraker niet in geslaagd landskampioen
Huissen op de knieën te krijgen,
maar in een spannend duel waren
de Drenten dicht bij de zege.
Al ruim een kwart eeuw is het
onderonsje een gepeperd gerecht
in de ereklasse, met de veelvoudig
landskampioen in de favorietenrol.
Hijken is in de loop der jaren opgeklommen van ongekroonde koning
van de degradatie zone tot een gevaarlijke outsider. Dit jaar horen de
Drenten voor het eerst in de historie tot de topfavorieten. Het team
mist voorlopig routinier Jacob Okken, maar met aanwinst Auke
Scholma en de rijzende sterren
Roel Boomstra en Wouter Sipma
gooit het niettemin hoge ogen.
Als altijd vlogen de spaanders van
het bord. Nick Hoving moest na
een scherpe opening buigen voor
de vlekkeloze techniek van Huissen
topscorer Johan Krajenbrink. Ook

kopman Roel Boomstra had niet
zijn dag en bezorgde na een mislukte opening - "mijn slechtste
twintig zetten ooit voor Hijken" oud-Hoogezandster Jos Stokkel
een probleemloze Koeperman aanval naar remise. Ondertussen verwierf de thuisclub zich aan de overige borden uitstekende kansen,
maar in de afwerking haperde het.
Zowel Wiebe van der Wijk als Michiel Kroesbergen (tegen nationaal
kampioen Alexander Baljakin in eigen persoon) zetten de nooduitgang open. Ook Auke Scholma liet
zijn prooi met het wegtikken van
de tijd ontsnappen. Gelukkig voor
de Drenten bleef Wouter Sipma wel
bij zijn positieven door na een
prachtig gevecht de gehaaide Geert
van Aalten in zijn netten te strikken. De kers op de taart was in handen van nestor Hans Jansen. Het
onbegrepen genie componeerde ter
plekke zijn eigen Onvoltooide Symfonie, waarin hij supertalent Jan
Groenendijk meevoerde in een
schitterende tocht, maar geen tijd
meer had voor een passende finale:
10-10
In de hoofdklasse A blaakt koplo-

per MTB Hoogeveen na de overwinning op titelfavoriet Damcombinatie Fryslân van het zelfvertrouwen. In Drachten waren de
Drenten ondanks de nederlaag van
Fransman Fidèle Nimbi oppermachtig. Topscorer Gert Bosker
won voor de vierde keer op rij. Michel Stempher, Peter Boonstra, Zainal Palmans en Maarten Wichgers
maakten het karwei af: 6-14.

CLUBCOMPETITIE 4E RONDE
Ereklasse
Hijken DTC-Huissen 10-10: 1.De Vries-Keurentjes
1-1, 2.Hoving-Krajenbrink 0-2, 3.H. Jansen-Groenendijk 1-1, 4.Sipma-Van Aalten 2-0, 5.BoomstraStokkel 1-1, 6.Kroesbergen-Baljakin 1-1, 7.Scholma-Hendriksen 1-1, 8.Dolfing-Valneris 1-1, 9.Van
der Wijk-Van de Brink 1-1, 10.Domchev-G.Jansen
1-1.
Overige uitslagen: Culemborg-Volendam 8-12,
Schiedam-Geleen 11-9, Apeldoorn-Tilburg 14-6,
Westerhaar-Gouda 10-10, Arnhem-Heerhugowaard 9-11.
Stand aan kop: 1.Apeldoorn 4-8 (56), 2.Schiedam
4-8 (32), 3.Hijken DTC 4-7 (56), 4.Westerhaar 4-6
(46), 5.Volendam 4-6 (44), 6.Culemborg 4-5 (44),
7.Huissen 4-5 (42).
Hoofdklasse A: 020 Amsterdam-Nijverdal 12-8,
Enschede-Huizum 8-12, Harderwijk-De Oldehove
10-10, DC Fryslân-Dammers uit Oost 11-9, Drachten-Hoogeveen 6-14, Twente’s Eerste-DIOS Achterhoek 10-0
Stand aan kop: 1.Hoogeveen 4-8 (53), 2.Nijveral
en De Oldehove 4-6 (46), 4.DC Fryslân 4-6 (44),
5.Dammers uit Oost 4-5 (46), 6. Amsterdam 4-5
(42).

