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Hijken na facelift naar
rimpelloze overwinning
BERT DOLLEKAMP

Met drie verse
krachten boekten de dammers
van Hijken DTC een rimpelloze
12-8 zege bij Culemborg.
CULEMBORG

Brons was vorig jaar de opbrengst
voor Hijken DTC in de ereklasse
dammen. Nog niet zo lang geleden was de vlag dan uitgegaan.
Maar na de in 2014 behaalde landtitel zijn de bordjes verhangen en
telt voor teamchef Wouter Sipma
en zijn maten alleen het hoogste
treetje.
Voor er een schijf was verschoven, onderging zijn team afgelopen voorjaar noodgedwongen
een stevige facelift. Middenvelder
Wiebe van der Wijk maakte vanwege zijn werk plaats voor de
piepjonge
juniorenkampioen
Wouter Wolff (15) uit Groningen.
Ook Michiel Kroesbergen had als
kersverse voorzitter van hoofdklasser Het Noorden een respectabele reden om af te haken. Hijken-preses Wim Koopman is echter niet voor een gat te vangen en
wist zesvoudig wereldkampioen
Harm Wiersma te verleiden tot
een rentree op het hoogste niveau.
Toch krabde ook Koopman
achter zijn oren toen topscorer
Martin Dolfing zich onverwacht
terugtrok. De kleine Groninger is
dermate gefrustreerd door de
keuzeplaats die Wouter Sipma
van de Drentse WK organisatie
kreeg toebedeeld, dat hij een zorgeloos seizoen bij zijn oude club
Het Noorden verkiest. Hoewel
Hijken met de Rus Ivan Trofimov
ook voor Dolfing een redelijke
vervanger vond, werd de seizoensouverture tegen het gevaarlijke
Culemborg met meer dan gemid-

delde spanning tegemoet gezien.
Toen de paringen bekend werden, bleek kopman Roel Boomstra gekoppeld aan invaller Henk
Ruesink. ,,Simpel: Roel wint, rest
remise’’, aldus de immer praktische Litouwer Aleksej Domchev.
Zijn teamgenoten konden de humor er wel van inzien. Alleen
Hans Jansen had even niet opgelet. En dat was maar goed ook,
want uitgerekend ‘De Mysticus’
stal de show. Tegenstander Boudewijn Derkx, die vorig jaar vijf
grootmeesters op rij aan de degen
reeg, werd op weergaloze wijze
van het bord gezet.
Ook Roel Boomstra won, al
kreeg de grootmeester het van
zijn stug verdedigende opponent
bepaald niet cadeau. Harm Wiersma kon leven met zijn remise tegen grootmeester Pim Meurs en
ook Wouter Wolff en Ivan Trofimov voegden zich keurig in de
teamdiscipline: 8-12.
En Het Noorden? Het damgenootschap boekte met Dolfing en
Kroesbergen in de gelederen de
grootste zege uit de clubhistorie
op uitgerekend de Hijken reserves, van wie Rik Smit als enige fier
overeind bleef in de Groninger furie: 18-2.

EREKLASSE EERSTE RONDE:
Culemborg-Hijken DTC 8-12: 1. BoulatovDomchev 1-1, 2. De Voogd-Wolff 1-1, 3. MeursWiersma 1-1, 4. Derckx-Jansen 0-2, 5. Vatoetin-Sipma 1-1, 6. Ludwig-Trofimov 1-1, 7. Valiuk-Okken 1-1, 8. Ruesink-Boomstra 1-1, 9.
Harmsma-Scholma 1-1, 10. Van den Borst-De
Vries 11-1.
Overige uitslagen: Tilburg-Heerhugowaard
8-12, Gouda-Arnhem 10-10, Amsterdam-Westerhaar 8-12, Wageningen-Apeldoorn 7-13,
Huissen- Schiedam 11-9.
Hoofdklasse A: De Oldehove-DIOS Achterhoek 5-15, Hoogeveen-Heerenveen 14-6,
Dammers uit Oost-Nijverdal 9-11, HarderwijkDamcombinatie Fryslân 9-11, Huizum-Drachten 13-7, Het Noorden-Hijken DTC2 18-2

