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Wiersma verdwaalt nooit op het dambord, maar wel op weg naar speellokaal
BERT DOLLEKAMP

GOUDA Oud-wereldkampioen Harm
Wiersma verdwaalde op weg naar
het speellokaal in Gouda. Maar
eenmaal achter het bord leidde hij
de dammers van Hijken DTC in
grootse stijl naar een 15-5 zege.

Daarmee blijven de Drenten in het
spoor van Huissen, dat zijn ongeslagen status handhaafde met een
moeizame 12-8 zege op Wageningen.
Voor Hijken lag de moeilijkheidsgraad dit keer vooral in de verre reis
in winterse omstandigheden. Denksporters staan niet bekend als ochtendmensen, zodat het al een hele
prestatie was dat de dammers ruim
voor twaalf uur in het speellokaal arriveerden.
Op Harm Wiersma na, wat merkwaardig was, omdat de grootmeester al een dag tevoren uit het Friese
Goutum was afgereisd, zodat hij niet

voor dag en dauw op hoefde te staan.
Een belletje leerde dat hij op zijn
vouwfiets over het industrieterrein
van Gouda zwierf en hopeloos verdwaald was. Met enige navigatiehulp
was de grootmeester even na twaalf
uur dan toch ter plekke.
Vijf minuten verlies op zo’n twee
uur bedenktijd was te overzien, zeker voor Wiersma, die achter het
dambord eindelijk op bekend terrein was en ruim 50 jaar wedstrijdervaring op de arme Teun van de Krol
losliet.
Het half-klassieke meesterwerk
kan zo in de leerboeken worden opgenomen. En passant rukte Wiersma
op naar de derde plaats op de topscorerslijst, vlak achter de nummers 1
en 2 van de wereldranglijst, Alexander Schwarzman en Roel Boomstra.
Boomstra werd door keuzeheer Jacob Okken volgens plan op het negende (!) bord gekoppeld aan collega
kopman Erno Prosman en legde het

blinddamfenomeen subtiel omsingelend de duimschroeven aan. De
Goudenaar verdedigde echter correct en schoof secuur naar remise.
Het was een van de schaarse wapenfeiten van de thuisclub. Vooral
aan de even borden richtte Hijken
met wit een ware slachting aan.
Hans Jansen (klassiek offer), Alexej
Domchev (walk-over), Auke Scholma
(centrum), Harm Wiersma (zie boven) en Jan Ekke de Vries (fraai eindspel) wonnen overtuigend. Gevoegd
bij een stijlvolle omsingeling van
Wouter Sipma en solide remises van
Wouter Wolff en Jacob Okken bleef
de teller op 15 staan. Invaller Siep
Buurke had op grond van zijn spel tegen junioren-wereldkampioen Martijn van IJzendoorn zeker een punt
verdiend, maar de dammende kunstenaar werd in het zicht van de haven verrast door een tactische finesse en ging piekerend door zijn klok:
5-15.

In de hoofdklasse A is de spanning
te snijden. Het Noorden viel door
toedoen van Dammers uit Oost terug naar de derde stek. De vedetten
Martin Dolfing en Michiel Kroesbergen krijgen per ronde meer tegengas, waardoor ook hun teamgenoten
onder druk komen. Fraaie zeges van
Jan van Meggelen en Paul Wijninga
ten spijt deden drie nederlagen de
stad-Groningers de das om: 11-9.
Maar ook bij koploper Hoogeveen
beginnen de zenuwen op te spelen.
De Drenten wonnen via Natalia Sadowska, Rick Hakvoort en KlaasHendrik Leijenaar ternauwernood
van de Hijken reserves, die dankzij
Henk Kalk en Jan Mente Drent maar
een punt te kort kwamen: 11-9. Ondertussen is Damcombinatie Fryslân geruisloos opgerukt naar de
tweede plek. Met ondermeer Fryslân-Hoogeveen nog op het menu,
kan het in de slotfase nog alle kanten
op.

UITSLAGEN EREKLASSE:
Gouda-Hijken DTC 5-15.
Gedetailleerde uitslagen: 1. Van der Klis-Sipma
0-2, 2. Fennema-Jansen 0-2, 3. Venema-Okken
1-1, 4. Van Eck-Domchev 0-2, 5. Provoost-Wolff 1-1,
6. Hoogendoorn-Scholma 0-2, 7. Van IJzendoornBuurke 2-0, 8. Van de Krol-Wiersma 0-2, 9. Prosman-Boomstra 1-1, 10. Clasquin-De Vries 0-2.
Overige uitslagen: Tilburg-Westerhaar 8-12, Arnhem-Apeldoorn 6-14, Heerhugowaard-Schiedam
7-13, 020 Amsterdam-Culemborg 12-8, Wageningen-Huissen 8-12.
Stand: 1. Huissen 8-16 (108), 2. Hijken DTC 8-15
(104), 3. Schiedam 8-11 (88), 4. Wageningen 8-10
(82), 5. Culemborg 8-9 (84), 6. Apeldoorn 8-8 (83),
7. Amsterdam 8-7 (77), 8. Heerhugowaard 8-7 (76),
9. Westerhaar 8-6 (70), 10. Gouda 8-5 (71), 11. Arnhem 8-2 (57), 12. Tilburg 8-0 (60).
Hoofdklasse A: De Oldehove-Nijverdal 4-16,
Heerenveen-Damcombinatie Fryslân 8-12, DIOS
Achterhoek-Drachten 14-6, Hoogeveen-Hijken
DTC 2 11-9, Dammers uit Oost-Het Noorden 11-9,
Harderwijk-Huizum 11-9.
Stand: 1. Hoogeveen 8-15 (106), 2. DC Fryslân 8-14
(95), 3. Het Noorden 8-13 (100), 4. Dammers uit
Oost 8-11 (87), 5.Nijverdal 8-9 (93), 6.Harderwijk
8-9 (89), 7. DIOS 8-7 (80), 8. Hijken DTC2 8-7, 9.
Huizum 8-6 (75), 10. Heerenveen 8-2 (88), 11.
Drachten 8-2 (55), 12. De Oldehove 8-1 (43).

Harm Wiersma was in Gouda even de weg kwijt.
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