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Hijken en Huissen
lossen het dampeloton
BERT DOLLEKAMP
ARNHEM Na zes van de elf ronden
in de ereklasse dammen zijn
Huissen en Hijken DTC al drie
punten los van het dampeloton.

De Gelderse recordkampioen
won voor de zesde maal op rij met
15-5 bij Gouda. Hijken, dat onderweg alleen tegen Schiedam een
punt liet liggen, bleef in het spoor
met een ruime 13-7 zege in Arnhem. Tot de ontknoping op 27 februari tegen Huissen wachten
nog vier lastige opponenten,
waarin het ratingverschil achter
het bord eerst nog maar even
moet worden waargemaakt.
Dat bleek zaterdag wel tegen
het bescheiden Arnhem, dat twee
jaar geleden de Drentse queeste
naar de eerste landstitel bijna
bruut onderbrak. Ook nu waren
de Drenten er allerminst gerust
op, temeer daar ze niet konden
beschikken over de Rus Iwan Trofimov, die alleen voor de topduels
wordt ingevlogen.
Invaller Rob Knevel mocht proberen de schijven op een nette
manier in het doosje te krijgen.
De eerste tien houtjes tikte hij er
achter elkaar af, maar toen hij via
de verkeerde ingang het kerkhof
betrad, belandde hij pardoes in
het door tegenstander Grotenhuis gedolven graf. Toen bovendien Jacob Okken tegen de Arnhemse kopman Hin Wong een gezonde stelling eigenhandig om
zeep hielp, brak een benauwde fase aan voor de Drentse formatie.
Gelukkig had Okken met zijn
opstelling een gelukkiger hand,
want de aan de drie bovenste borden geposteerde spelers leverden
allen een puike partij af. Hoewel
tegenwoordig vooral de tactiek de
bordvolgorde bepaalt en grootmeesters overal kunnen opduiken, heeft de eerste bordspeler
nog steeds de morele taak zijn
maten het goede voorbeeld te geven. En dat deed Wouter Wolff
met verve. De 16-jarige vwo-scholier liet routinier Leo Aliar vanuit
de opening alle hoeken van het
bord zien.
Aan het tweede bord ondermijnde Roel Boomstra de Arnhemse vesting met een fraai getimede Ghesthem doorstoot, terwijl aan het derde bord oud-wereldkampioen Harm Wiersma in
een eruptie van creativiteit subtopper Rik Twilhaar overklaste.
Pas in het laatste speeluur wisten
de Drenten de marge verder uit te

Wouter Wolff

bouwen. Auke Scholma kreeg de
winst letterlijk in de schoot geworpen toen hij in het remiseeindspel een schijf offerde, waarna opponent Roethof in een vlaag
van damblindheid opgaf. Uiteindelijk bewerkstelligde Wouter
Sipma in een lastig eindspel de
toch nog ruime zege: 7-13.
In de hoofdklasse A werken
Hoogeveen en Het Noorden foutloos toe naar de onderlinge clash
begin volgend jaar. Terwijl Hoogeveen met haar solide team ten
koste van Huizum met 15-5 de zoveelste ruime zege boekte, won
Het Noorden ternauwernood bij
DIOS Achterhoek. Toch lijken de
stad-Groningers in het voordeel,
want met grootmeester Martin
Dolfing in de gelederen kunnen
ze bij voorbaat een tweetje invullen. Dit keer werd Ben Smeenk
met fluwelen hand van het bord
gezet: 9-11. Onderin verdreven de
Hijken-reserves met een 11-9 zege
bij Heerenveen het degradatiespook
.
Uitslagen ereklasse zesde ronde: ArnhemHijken DTC 7-13: 1. Aliar-Wolff 0-2, 2. NeetelBoomstra 0-2, 3. Twilhaar-Wiersma 0-2, 4.
Wong-Okken 2-0, 5. Van de Weerdhof-Sipma
0-2, 6. Sall-De Vries 1-1, 7. Terwel-Domchev
1-1, 8. Roethof-Scholma 0-2, 9. Grotenhuis ten
Harkel-Knevel 2-0, 10. Palmer-Jansen 1-1.
Overige uitslagen: Tilburg-Apeldoorn 6-14,
Westerhaar-Schiedam 12-8, HerrhugowaardCulemborg 10-10, Gouda-Huissen 5-15, Amsterdam-Wageningen 12-8. Stand: 1. Huissen
6-12 (81), 2. Hijken DTC 6-11 (77), 3. Wageningen 6-8 (62), 4. Culemborg 6-7 (64), 5. Heerhugowaard 6-7 (61), 6. Schiedam 6-7 (60), 7. Amsterdam 6-5 (60), 8. Gouda 6-5 (58), 9. Apeldoorn 6-4 (58), 10. Westerhaar 6-4 (49), 11. Arnhem 6-2 (46), 12. Tilburg 6-0 (44).
Hoofdklasse A: De Oldehove-Damcombinatie Fryslân 7-13, Nijverdal-Drachten 14-6, Heerenveen-Hijken DTC2 9-11, DIOS AchterhoekHet Noorden 9-11, Hoogeveen-Huizum 15-5,
Dammers uit Oost-Harderwijk 11-9. Stand: 1.
Hoogeveen 6-12 (85), 2. Het Noorden 6-12
(81), 3. DC Fryslân , 4. Dammers uit Oost 6-8
(66), 5. Nijverdal 6-7 (68), 6. Harderwijk 6-5
(59), 7. DIOS Achterhoek 6-5 (57), 8. Huizum
6-5 (56), 9. Hijken DTC2 6-5 (48),10. OG Drachten 6-2 (44), 11. De Oldehove 6-1 (38), 12. Heerenveen 6-0 (45).

