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Hijker dammers
morsen een punt
BERT DOLLEKAMP
HIJKEN Nadat Hijken DTC tegen

Schiedam op 10-10 bleef steken,
kunnen de Drenten zich in de
slipstream van Huissen nauwelijks puntverlies meer permitteren.
Hoewel de ereklasse dammen
vrijwel geen zwakke broeders
kent, moet men na de bliksemstart van Huissen tegen Schiedam, Culemborg en Westerhaar
niet vreemd opkijken als de titelverdediger voor het slotduel tegen Hijken op 27 februari nog zeven voltreffers produceert. En
dus kregen de Drenten tegen het
sterke Schiedam toch een tikje te
verwerken.
Nadat Wouter Sipma in een
vooruit gespeelde partij Ron
Heusdens dwong tot een Houdini-act, hield de thuisclub de overhand. Roel Boomstra kreeg tegen
Jeroen Kos na 31 zetten exact dezelfde stelling op het bord als in
hun eerste duel in 2005, toen het
destijds 12-jarige talent zijn opponent nog liet ontsnappen. Tien
jaar en 400 ratingpunten sterker
trok de Europees kampioen de
winst met een vlekkeloze techniek naar zich toe.
Boomstra’s ploeggenoten hadden meer moeite de juiste velden
te vinden. De nederlaag van Jacob
Okken tegen de sneller dan het
licht spelende Frits Luteyn kon
nog worden gerekend tot de bedrijfsongelukken. Vooral Harm
Wiersma had echter te kampen
met botte pech. De oud-wereldkampioen dwong in een onvervalste kettingstelling schijfwinst
af, maar kon niet verhinderen dat
NK finalist Anton van Berkel door
de nooduitgang ontkwam. Ook
Wouter Wolff wist vrijwel winnend voordeel niet te verzilveren,
terwijl het optisch overwicht van
Jan Ekke de Vries en Auke Scholma gewoon gezichtsbedrog was.
Per saldo moest Hijken oppassen geen grotere averij op te lopen. Alexej Domchev hield

Roel Boomstra
bondscoach Rob Clerc in toom en
Jan Mente Drent bood de grote
Anatoli Gantwarg volwaardig partij. Even leek het nog precair te
worden toen Hans Jansen in zijn
zoektocht naar winst in een nadelig eindspel terecht kwam. De
grootmeester kwam echter bijtijds bij zinnen en schoof stoicijns naar remise: 10-10.
In de hoofdklasse A doorstond
titelpretendent Het Noorden
glansrijk de eerste echte vuurproef tegen concurrent Damcombinatie Fryslân. Nadat Paul Wijninga zich combinatief liet foppen, grepen de Stadjers via Nick
Hoving, Martijn de Jong en Martin Dolfing het initiatief. Beslissend was het opnieuw ijzersterke
optreden van Bert de Jong, die de
Friese kopman Tjalling Goedemoed vakkundig aan de ketting
legde, waarna Danny Staal de
winnende treffer binnentikte:
12-8.
Ondertussen blijft de derde favoriet Hoogeveen zijn wedstrijden met speels gemak winnen.
Dit keer werd De Oldehove met
15-5 over de knie gelegd. Maar dat
zegt niet zoveel, zo leert de ervaring van vorige jaren. Pas als in de
slotfase van de competitie de tegenstand en de druk toeneemt,
zal blijken wat de Drenten werkelijk waard zijn.

