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Hijken sluit WK-maand in stijl af
BERT DOLLEKAMP

HIJKEN Het was zaterdag een beetje
onwerkelijk voor de dammers van
Hijken DTC na een maand nauwe
betrokkenheid bij het WK dammen
in Emmen.

Behalve de spelers Roel Boomstra en
Wouter Sipma bij de grote jongens
en Wouter Wolff bij het WK jeugd in
Beilen hadden vrijwel alle spelers
wel een rol. Als dat maar goed ging
tegen aartsrivaal Westerhaar, die de
punten hard nodig heeft en kan bogen op een stevige plusscore in de
onderlinge duels.
De vrees bleek ongegrond want de
thuisclub liet geen enkele twijfel
over de huidige krachtsverhoudingen bestaan. De 17-3 oorwassing is in
de burentwist nimmer eerder vertoont, waarmee de Drentse formatie
in het spoor blijft van landskampioen Huissen, dat tegen Heerhugowaard geen fout maakte.
De twee Drentse WK gangers waren het eerste klaar, maar hun bijdrage was zeker geen formaliteit. Wouter Sipma had het genoegen een
door ‘kamikaze’ Jan van Dijk opgebouwde uiterst wankele constructie
met een geweldige knal op te blazen.
Ook Roel Boomstra schoof de doorgaans oerend hard dammende rockdammer Marino Barkel binnen de
kortste keren in de hekken. Het afspel bleek echter op miraculeuze wijze remise te lopen. Tijdens het WK
was Boomstra dat tot zijn frustratie

Roel Boomstra toonde de omstanders dat het met zijn spelinzicht nog prima in
orde is. FOTO GEB KOS

De thuisclub liet
geen enkele twijfel
over de huidige
krachtsverhoudingen bestaan
een paar maal overkomen, maar dit
keer kon hij er niet mee zitten. Uit de
losse pols toonde hij de omstanders
na afloop enkele indrukwekkende
varianten van een zet of twintig, dat
het met zijn spelinzicht en rekenver-

mogen nog prima in orde is.
Ondertussen was het voor Westerhaar vrouwen en kinderen eerst. Alleen de taaie Bert Aalbers en de aan
het tiende bord aan Hans Jansen gekoppelde kopman Vadim Virny wisten nog een puntje te bemachtigen.
De overige Sallanders vielen een
voor een om. Met als apotheose voor
de thuisclub een prachtige winstvoering van keuzeheer Jacob Okken
tegen de sterke Odin Mol. De 54-jarige Emmenaar is al geruime tijd niet
in optimale conditie, maar toonde
overtuigend aan dat het behalve met
zijn opstellingen ook met zijn damcapaciteiten wel goed zit: 17-3.

