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Vrijbuiters Hijken
DTC rijp voor de titel
In 1984 debuteerde het
Drents Tiental in de ereklasse dammen. Dertig jaar later
hebben de Drentse vrijbuiters aan een remise genoeg
voor hun eerste landstitel.
Bert Dollekamp
HIJKEN Denksporters gaan ook aan
de top al gauw een jaar of veertig
mee. Niet zo vreemd dus dat van de
twee teams die elkaar zaterdagmiddag in de Hijker dorpskerk De Antenne in de haren vliegen, enkele spelers in 1984 ook al van de partij waren. Bij Hijken DTC deed de nu 57 jarige Hans Jansen mee, evenals Jacob
Okken (53), die afgelopen seizoen
om gezondheidsredenen moest passen, maar nog steeds de opstelling
maakt en zijn ploeggenoten voorziet
van technische en tactische tips.
Bij Huissen hebben drie spelers de
tand des tijds doorstaan. De grootmeesters Gérard Jansen, Jos Stokkel
en teamchef Geert van Aalten behoren nog steeds tot inventaris. Maar
de gevaarlijkste klanten voor de
Drenten zijn nationaal kampioen
Alexander Baljakin, de Letse oud-wereldkampioen Guntis Valneris en
ereklasse topscorer Johan Krajenbrink. Enkele solide middenmoters
en het piepjonge megatalent Jan
Groenendijk completeren de Gelderse formatie.
Onder de bonte verzameling van
71 dammers die in het Drents Tiental
en het huidige Hijken DTC optraden,
waren illustere namen als Jan van
Leeuwen, Jannes van der Wal en clubicoon Otto Drenth, wiens beroemde Pyramide van zes schijven vereeuwigd is in het verenigingslogo. In
1999 probeerden de Drenten het met
een stevige buitenlandse inbreng.
De Russische troika Alexei Tsjizjov,
Alexander Dibman en Watseslav
Tsjegolev had echter een verlammend effect op het team dat prompt
degradeerde. In 2002 was het inmiddels in de damclub Hijken opgenomen gezelschap terug in de ereklasse en kreeg het huidige topteam geleidelijk gestalte.
Hijken brengt zaterdag vijf grootmeesters in de ring met een geheel
eigen stijl: het mystieke genie Hans
Jansen, de in beton gegoten Litouwer Aleksej Domchev (36), compro-

misloos ervaringsdeskundige Auke
Scholma (57), de sobere maar uiterst
productieve strateeg Martin Dolfing
(36) en de veelzijdige nummer drie
van de planeet aarde Roel Boomstra
(20). Ook de geslepen tacticus Michiel Kroesbergen (33) en de in Hijken opgegroeide ras omsingelaar
Wouter Sipma (20) benaderen het
grootmeesterniveau. Het team
wordt gecompleteerd door de robuuste subtoppers Jan Ekke de Vries
(41) en Wiebe van der Wijk (31) en de
ongecompliceerde aanvaller Nick
Hoving (21). Ook laatstgenoemd trio
heeft zijn sporen verdiend, maar zal
zaterdag desondanks onder vuur liggen, want Huissen moet toch ergens
een plusje zien te halen.
Uiteraard zijn de Drenten hierop
voorbereid. Met name de defensief
kwetsbare Hoving zal zich schrap
zetten in de wetenschap dat zijn
vlijmscherpe counter ook al vier
bordzeges heeft opgeleverd.
Die primair op winst gerichte instelling heeft de Drentse formatie
feitelijk altijd gekenmerkt, ook tegen
op papier superieure tegenstanders.
Vermoedelijk deed Hijken het in de
beeldvorming daarom altijd goed tegen Huissen. Uit de door Jacob Okken zorgvuldig bijgehouden statistieken blijkt echter dat de Geldersen
liefst zestien van de 27 onderlinge
duels wonnen, bij vijf remises en
slechts zes Drentse overwinningen.
Het goede nieuws voor de noordelingen is dat de balans over de afgelopen zeven seizoenen wel in evenwicht is. Dat gold ook voor de laatste
clash in de afgelopen competitie,
toen Hijken de bovenliggende partij
was en uiteindelijk op 10-10 bleef steken. Het team uit het damstadje bij
Arnhem, dat zijn successen fundeert
op degelijkheid en teamdiscipline, is
echter op zijn best als de druk het
grootst is. Bovendien heeft het al
meermalen om de titel gespeeld, zoals in de barrage van vorig jaar, toen
Volendam en Apeldoorn kansloos
van het bord werden gezet.
Hijken DTC heeft de landstitel
nimmer voor het grijpen gehad. Wel
is de ploeg in het verleden dankzij
juist haar winnaarsmentaliteit talloze malen aan degradatie ontsnapt,
waarbij ook topteams als Huissen
steevast voor de bijl gingen. Gevoegd bij de huidige potentie moet
die instelling zaterdag tot iets moois
kunnen leiden.

¬ Het team van Hijken DTC: Jan Ekke de Vries, Auke Scholma, Aleksej
Domchev, Michiel Kroesbergen, Roel Boomstra, Wouter Sipma, Nick
Hoving, Wiebe van der Wijk, Martin Dolfing en Hans Jansen (vlnr).
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