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Onder aanvoering van kopman Roel Boomstra wint het rood geklede Hijken van Huissen.

MARCEL JURIAN DE JONG

Kampioen dammen
weer op de boerenkar
HARM VONK

HIJKEN Na 2014 was het weer feest in
Hijken. De dammers van Hijken
DTC versloegen in een rechtstreeks
duel titelverdediger Huissen.

Het had nogal wat voeten in de aarde gehad: vanwege de World Mind
Games misten beide ploegen basisspelers, maar nadat de dammers
plaatsnamen achter hun borden
werd over de precaire voorgeschiedenis nauwelijks meer gesproken.
,,Hijken is de terechte kampioen’’,
vond Huissen-speler Johan Krajenbrink.

Hoewel Jan Mente Drent het beslissende elfde punt scoorde, was
niemand minder dan kopman Roel
Boomstra de gevierde man bij de
Drentse dammers: als enige wist hij
een beslissing te forceren met winst
tegen Maarten Linssen. ,,Een perfecte afsluiting van een fantastisch seizoen’’, concludeerde de Emmenaar,
die vanwege zijn afstuderen de
Mind Games oversloeg.
In eigen stad greep Boomstra deze
zomer net naast de wereldtitel, het
was het enige smetje op het seizoen.
,,Tsja, dat WK’’, keek hij terug. ,,Dat
was niet slecht, maar ook niet fantastisch. Gewoon goed. Desondanks

zou ik deze landstitel, en ook die van
twee jaar geleden, graag inleveren
voor de wereldtitel.’’
Ondanks dat niemand het ontbreken van Guntis Valneris en Aleksander Baljakin bij Huissen aangreep als
excuus, waren het juist de invallers
die bij Hijken een cruciale rol speelden; nadat Boomstra 9-7 scoorde,
was het aan Henk Kalk en Jan Mente
Drent om de zege binnen te halen.
Na de remiste van Kalk waren alle
ogen gericht op Drent, die Jos Stokkel op de knieën had, maar (net als
Wiersma tegen Gérard Jansen) nipt
tekort schoot voor winst.
,,Dat geeft een wat dubel gevoel’’,
sprak Drent, die snel de vieze bijsmaak van de remise wegspoelde.
,,Twee jaar geleden heb ik alleen een
partij in de barrage om de landstitel
gespeeld. Dit geeft me wel meer het
gevoel dat ik echt wat heb bijgedragen aan het kampioenschap.’’

UITSLAGEN:

De kampioenen rijden achter de trekker een ereronde door het dorp.
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Hijken-Huissen 11-9. 1. Trofimov-De Koning 1-1
(3), 2. Okken-Lagoda 1-1 (7), 3. H.
Jansen-Hendriksen
1-1
(4),
4.
Scholma-Krajenbrink 1-1 (5), 5. Kalk-Joosten 1-1
(9), 6. Boomstra-Linssen 2-0 (8), 7. Drent-Stokkel
1-1 (10), 8. De Vries-Van Aalten 1-1 (2), 9.
Wiersma-G. Jansen 1-1 (6), 10. Van der Wijk-Van
den Brink 1-1 (1).

