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Hijken DTC zet kroon op het werk
Na dertig jaar ereklasse konden de dammers van Hijken
DTC eindelijk op de boerenkar. Titelverdediger Huissen
werd in een ware thriller
met 12-8 verslagen.
Bert Dollekamp
HIJKEN Zaterdag, 11.30 uur. De spe-

lers van Hijken DTC inspecteren de
door Drentse bloemkwekers gedecoreerde speelzaal in dorpskerk De Antenne. De stemming is goed en het
vertrouwen groot.
Tegen twaalven arriveert opponent Huissen. De opstellingen worden bekeken. Keuzeheer Jacob Okken kan tevreden zijn. Wiebe van der
Wijk kan aan de bak tegen oud-wereldkampioen Valneris. Auke Scholma en Martin Dolfing zien kansen.
Voor de rest lijkt het in balans. En 1010 volstaat dankzij het gunstige
bordsaldo.
13.30 uur. Nick Hoving zit buiten
op een bankje in de zon. Helemaal
stuk. Verloren door een simpel zetje.
De jonge Groninger had zich nog zo
voorgenomen solide te spelen. Voorzitter Wim Koopman probeert hem
op te beuren. Even verderop zit penningmeester Gerhard Dunning nagelbijtend op de shovel, bestemd
voor de rondrit door het dorp. Hij
kan het binnen niet meer aanzien.

¬ De dammers van Hijken, met
voorop Wouter Sipma, gaan uit
hun dak. Foto: Hilbrand Dijkhuizen
Auke Scholma staat na een stomme
fout ook al een schijf achter. Als dat
maar goed gaat.
15.00 uur. Kopman Roel Boomstra
heeft de aanval geopend, maar Alexander Baljakin durft de strijd tegen
zijn voormalige pupil niet aan en

wikkelt af naar remise. Beetje frustrerend voor de Emmenaar, maar hij
heeft wel de angel uit de Huissense
ploeg getrokken. Baljakin heeft al
snel spijt van zijn remise, want zijn
teammaat Jan Groenendijk wordt
door topscorer Martin Dolfing verschrikkelijk geveegd. Ondertussen
vertrekt Auke Scholma na zijn blunder geen spier. De jeugdige Van de
Brink ziet de vergissing aan voor een
strategisch offer en is blij met een

punt. Het is 4-4 en Hijken leeft nog.
16.00 uur. Jan Ekke de Vries krijgt de
taaie Hendriksen er niet onder. Mister Huissen Geert van Aalten kruipt
tegen Wouter Sipma door het oog
van de naald. Michiel Kroesbergen
en Wiebe van der Wijk lopen spitsroeden tegen Johan Krajenbrink en
Guntis Valneris. Nog is niets beslist.
Sponsor Gerrit Misker geniet.
,,Machtig mooi vind ik dit.’’
16.15 uur. Plotseling dromt het

publiek samen bij het bord van nestor Hans Jansen. Dat werd toch remise? De Mysticus heeft pardoes twee
schijven geofferd en een dam gehaald. Oud Hoogezandster Jos Stokkel kijkt onthutst naar het bord. Zijn
vier schijven kunnen geen kant
meer op. Jansen wint en het is 8-6
voor Hijken.
16.30 uur. Kroesbergen heeft zijn
punt op het droge. De meute verplaatst zich naar bord 9, waar Huissen crack Gérard Jansen manmoedig
heeft geprobeerd het tij voor zijn
team te keren. Maar het lijkt alsof hij
tegen zichzelf speelt. Aleksej Domchev voert een gestroomlijnde aanval met grote precisie naar winst. De
titel is binnen en als even later Van
der Wijk het twaalfde punt binnenloodst, kan de kurk van de champagne.
17.30 uur. Luid toeterend stuurt
Gerhard Dunning zijn shovel door
de straatjes van Hijken. Hij glundert
van oor tot oor. Geboren Hijkenaar
Wouter Sipma heeft zich ontfermd
over de kampioensbeker. ,,Hier doe
je het allemaal voor.’’

