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Dammers glibberend naar ontknoping
BERT DOLLEKAMP
HEERHUGOWAARD Terwijl diverse

bonden de competitie stillegden,
glibberden de dammers over spekgladde wegen naar de ontknoping.
Met een ruime remise legde de voor
Wouter Sipma ingevallen Hijkenpreses Wim Koopman evenals tegen
Westerhaar de basis voor de overwinning. Auke Scholma kreeg de
winst in de schoot geworpen door de
jeugdige Ritchie Wijker. De jongeling was kennelijk zo onder de indruk van een door de Bafloër ingezette combinatie, dat hij in plaats
van damvangst met gelijk spel pardoes drie schijven weggaf en meteen
kon opgeven.
Man of the match was dit keer Michiel Kroesbergen. ,,Is er iets?” vroeg
opponent Ivo de Jong toen Jacob Okken halverwege een kijkje kwam ne-

men en in de lach schoot. ,,Ik moet
altijd lachen als ik de standen van
Michiel zie’’, aldus Okken. Het lachen verging De Jong toen Kroesbergen de bizarre stelling in spaanders
uiteen sloeg en de restanten stijlvol
in het doosje deed belanden.
Roel Boomstra werd voor een
staaltje blufpoker tegen Mike Koopmanschap beloond met een riante
stelling, welke de Groninger Emme-

naar stijlvol naar winst voerde. Hans
Jansen tenslotte begon pas te dammen toen hij nog acht schijven had.
De ‘Mysticus’ draaide zijn tegenstander een rad voor ogen en schoof de
partij achter elkaar naar winst: 6-14.
In de hoofdklasse A loopt de spanning op. In de kopgroep heeft Arnhem de beste kans op de titel of de
play-offs, op de voet gevolgd door
DIOS Achterhoek, Damcombinatie

Fryslan en MTB Hoogeveen. De
Drenten klopten Het Noorden, dat
stevig weerwerk bood, maar een
blunder van Nick Hoving niet meer
te boven kwam en gevaarlijk wegzakt in het klassement. De 12-8 zege
biedt echter Hoogeveen weinig soelaas, omdat het doelsaldo zelfs bij
winst op Arnhem ontoereikend zal
zijn en men moet hopen op puntverlies van de concurrenten.

