02 december 2014 , pag. 30

Hijken DTC
C neemt afscheid
scheid van landstitel
lands
BERT DOLLEKAMP
HIJKEN De dammers van Hijken

DTC kunnen prolongatie van de
landstitel nu al vergeten. In de slotfase van een spannend duel haalde
Hein Meijer namens koploper
Apeldoorn de trekker over.
De damcompetitie is net over de
helft, maar voor Hijken DTC is het
seizoen eigenlijk al voorbij. Dat mag
deels op het conto worden geschreven van een competitieleider met
weinig gevoel voor drama, die vrijwel alle topduels aan het begin programmeerde.
De Drenten mogen echter de hand
vooral in eigen boezem steken. Ze
wisten van tevoren dat even lekker
inspelen er dit jaar niet bij was en liepen na nederlagen tegen Huissen en
Culemborg achter de feiten aan. Met
nipte zeges op Volendam en Schiedam werd nog een zijden overlevingsdraadje gesponnen, maar dat is
definitief geknapt onder het gewicht
van zeven grootmeesters en drie
meesters uit Apeldoorn en wereldwijde omgeving.

Hein Meijer
Aan strijdlust had Hijken als altijd
geen gebrek, maar als een opponent
van dit kaliber bij voorbaat tekent
voor een gelijkspel, wordt het wel
lastig een gaatje te vinden. Niettemin voerde de thuisclub de spanning geleidelijk op.
De grootmeesters Roel Boomstra,
Auke Scholma, Hans Jansen en Mar-

tin Dolfing koesterden minieme optische voordeeltjes, terwijl Wouter
Sipma zich tegen topspits Alexej
Tsjizjov ontpopte als een onvervalste kuitenbijter. Illustratief voor de
Gelderse tactiek was, dat ervaren
grootmeesters als Hendrik van der
Zee en zelfs Kees Thijssen tegen Jacob Okken en Michiel Kroesbergen
geen enkel risico namen.
Het catenaccio brak de gasten bijna op, toen vechtjas Jan Ekke de Vries
als enige uit de dekking brak en in
wervelende stijl subtopper Michiel
Kloosterziel naar de afgrond dreef.
Op het beslissende moment schoof
de Hoogevener volgens megacomputer Kingsrow schijf 43 precies de
verkeerde kant op, zodat Kloosterziel met de schrik vrijkwam. Daarmee was de teamzege verkeken en
toen even later Wiebe van der Wijk
een vrijwel gelijkwaardige stelling
met één afschuwelijke zet ruïneerde,
veegde grootmeester Hein Meijer
met vaste hand de restanten op: 9-11.
Natuurlijk waren de Drenten teleurgesteld maar het verlies van de
landstitel is volgens aanvoerder
Wouter Sipma geen drama. ,,Tegen

UITSLAGEN
Ereklasse: Hijken DTC Apeldoorn 11-9: 1.Domchev-Presman 1-1, 2.Sipma-Tsjizjov 1-1, 3.Okkenvan der Zee 1-1, 4.Boomstra-Kalmakov 1-1,
5.Kroesbergen-Thijssen 1-1, 6.Jansen-Andriessen
1-1, 7.De Vries-Kloosterziel 1-1, 8.Dolfing-Lemmen
1-1, 9.Van der Wijk-Meijer 0-2, 10.Scholma-Vipulis
1-1. Overige uitslagen: Schiedam-Volendam 10-10,
Culemborg-Westerhaar 13-7, Huissen-Lunteren
15-5, Geleen-Heerhugowaard 9-11, 020 Amsterdam-Gouda 8-12.
Stand aan kop: 1.Apeldoorn 6-10 (72), 2.Huissen
6-9 (71), 3.Schiedam 6-8 (70), 4.Volendam 6-7 (67),
5.Westerhaar 6-7 (61), 6.Hijken DTC 6-6 (62).

dit soort topteams weet je dat het
kwartje ook de andere kant op kan
vallen. Als regerend kampioen werden we door iedereen tot favoriet gebombardeerd en we zijn er onvoldoende in geslaagd ons daarop in te
stellen. Die druk is er nu in elk geval
af we proberen zeker nog een ereplaats te halen.’’
De stemming in het dorpshuis
sloeg snel om, toen de in de hoofdklasse A nog puntloze Hijken reserve
koploper Damcombinatie Fryslân
een 10-10 gelijkspel afdwongen. Dit
tot genoegen van Hoogeveen dat
met 11-9 Dammers uit Oost de baas
bleef en met een punt achterstand
weer meedoet om de titel.

