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Dammers Hijken nemen optie op derde stek
BERT DOLLEKAMP
HIJKEN Terwijl Huissen en Apel-

doorn afstevenen op de barrage,
heeft scheidend landskampioen
Hijken DTC een optie genomen op
de derde stek.
Het motto van Damlust uit Gouda
werd op de proef gesteld met een 17-3
oorwassing.
Voor die test slaagde de Zuid-Hollandse ploeg glansrijk, omdat het
klasseverschil evident en een slecht
humeur derhalve zinloos was. Hooguit moest de enige echte vedette Erno Prosman even slikken toen zelfs
hij vol in de beugels moest, om zich
een door Michiel Kroesbergen ver in
zijn linies gedropte verkenner van
het lijf te houden. De uiteindelijke
remise was het slot van een galavoorstelling, waarin de thuisclub
zich lekker kon uitleven. Uitgezonderd Roel Boomstra, die al voor de

Martin Dolfing
thee klaar was, nadat zijn tegenstander een simpele drie om drie naar
dam overzag. De in puike vorm stekende Martin Dolfing boekte zijn

zesde zege en is gedeeld topscorer in
de ereklasse. Ook Auke Scholma,
Hans Jansen en Wouter Sipma hadden de wind eronder, terwijl Jacob
Okken en Wiebe van der Wijk met
prima zeges hun gemiddelde opvijzelden. Door de monsterzege is een
kloof van acht bordpunten geslagen
met concurrent Schiedam, zodat
winst in de slotronde tegen 020 Amsterdam volstaat voor brons.
In de hoofdklasse A stuitte nummer 3 Hoogeveen op de in zwaar
weer belande Hijken reserves. Rick
Hakvoort en Michel Stempher
mochten gratis winkelen, maar Hijken kopman Jan Mente Drent bracht
de spanning terug. Kor de Groot en
nestor Jaap Knipper joegen youngster Nick Waterink en diens trainer
Zainal Palmans de stuipen op het lijf,
maar pas in de slotfase tikte Benjo
Verberkt koelbloedig de verdiende
gelijkmaker binnen. De 10-10 biedt
beide teams in het door ijzelperike-

len ontregelde klassement nog een
minieme kans op promotie respectievelijk lijfsbehoud.
Grote opluchting bij Het Noorden,
dat na een vrije val in het klassement
tegen Dammers uit Oost eindelijk de
parachute opentrok. In het Jannes
van der Wal Denksportcentrum
maakten de gasten het spel, maar
eisten Bert de Jong, Albertus Kamps,
Danny Staal en Jan van Meggelen de
punten op: 12-8.
UITSLAGEN
Ereklasse 10de ronde
Hijken DTC-Damlust Gouda 17-3: 1.JansenVan der Klis 2-0, 2.Koopman-Venema 1-1,
3.Scholma-Clasquin 2-0, 4.Van der WijkHoogendoorn 2-0, 5.Kroesbergen-Prosman
1-1, 6.Boomstra-Van de Krol 2-0, 7.De
Vries-Schep 1-1, 8.Sipma-Van Eck 2-0,
9.Okken-Bitter 2-0, 10.Dolfing-Kloosterman
2-0.
Hoofdklasse A: Westerhaar2-Nijverdal 6-14,
Arnhem-DIOS Achterhoek 13-7, Hijken
DTC2- Hoogeveen 10-10, Het NoordenDammers uit Oost 12-8, Huizum-De Oldehove 7-13.

