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Hijken DTC ka
kampioen
oe bijzonder de
nationale clubtitel is die Hijken/
Drents Tiental Combinatie op 8 maart behaalde,
blijkt als men de historie
van de Nederlandse
clubkampioenschappen
er op naslaat.
Van 1912 tot 1960 maakten uitsluitend teams uit
het westen – Amsterdam, Rotterdam, Den
¬ Diagram 1
Haag, Dordrecht, Haarlem en IJmuiden - de
dienst uit. Het Gelderse
Huissen doorbrak in
1960 de hegemonie van
de randstad. In 1970
volgde Twente’s Eerste
uit Hengelo. De eerste
titel door een club uit
het noorden werd behaald door Huizum
(Leeuwarden) in 1974
met Harm Wiersma als
kopman. In 1976 was DC
Groningen de eerste
¬ Diagram 2
Groningse kampioen
met Ton Sijbrands, Jannes van der Wal en Hans Jansen als spitsen.
In 1982 smeedde mecenas Wim Baar een
bijzonder tiental, dat onder de vlag van
Fivelgo uit Appingedam de laatste noordelijke titel veroverde. Kopman Jannes van der
Wal werd in datzelfde jaar wereldkampioen.
Het Drents Tiental debuteerde in 1984 in de
ereklasse. Drijvende krachten waren de
broers Bert en Evert Dollekamp. Spelers van
het eerste uur waren Hans Jansen, Jacob
Okken en clubicoon Otto Drenth. Bijzondere trekvogels kwamen langs, onder wie de
wereldkampioenen Van der Wal, Tsjizjov,
Sjtsjogoljev en Dibman.
Dat de jarenlange inzet eindelijk tot de titel
leidde, bracht een ware euforie teweeg in
Hijken. Bestuursleden Wim Koopman en
Gerhard Dunning en sponsor Gerrit Misker
volgden de beslissende wedstrijd HijkenHuissen tussen hoop en vrees, want het
kon alle kanten op. Topscorer Martin Dolfing gaf het startsein door jeugdig talent
Jan Groenendijk al in het vroege middenspel te overklassen. Toen de slechte borden

H

van de Drenten stand
hielden, werd het een
ruime 12-8 zege, maar
wie de laatste twee overwinningen van Hijken
objectief bekijkt, kan
raden hoe spannend het
geweest is.

Diagram 1
Jos Stokkel-Hans Jansen (Hijken-Huissen, 8
maart 2014)
Stokkel had enig nadeel
opgelopen, maar is de
remisehaven genaderd.
Een plotselinge rukwind
brengt hem uit koers.
56.27-22? 29-34! 57.2217 39-44 58.17-11 3-8!!
59.11x13 44-49!
En de Huissenaar moest
zich gewonnen geven,
want na 60.38-33 34-39
61.33x44 49x2 62.45-40
2-7 63.40-35 7-2 is het
precies uit. Merk op dat
wit met 56.27-21, om op
29-34 wel met 38-33 te
kunnen offeren, remise kan maken. Remise
is het niet meer door 58.45-40 34x45 59.1711 7-12 60.11-6 44-50!, want na 60.6-1 12-17
wint zwart door overmacht en na 60.16-11
volgt 12-17! 61.11x22 50x11! 62.6x17 45-50
met winst.

Diagram 2
Aleksej Domtsjev-Gérard Jansen (na
48.39-33)
De Litouwer heeft groot voordeel bereikt
en haalde na 48…14-20? vlekkeloos de winst
binnen door 49.40-34 12-17 50.47-41 17-21
51.41-36 13-18 52.24-19 18-22 53.19-13 20-24
54.29x20 15x24 55.13-8 24-30 56.34-29
30-35 57.8-2 en zwart gaf op.
In zijn beste tijd had de Europese kampioen
van 1988 de remise met 48…12-18! wel gevonden. Na 49.47-42 volgt 14-19! 50.40-35
19x30 51.35x24 25-30! 52.24x35 13-19 en wit
kan niet winnen.

