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Hi
Hijken
DTC maakt naam

Met het behalen van de tweede
landstitel binnen drie jaar vestigde Hijken DTC vorige week zijn
naam definitief. Sinds de officiële
oprichting van de Nederlandse
Dambond in 1911 werd de dienst
in de clubcompetitie een halve
eeuw lang uitgemaakt door teams
uit de grote steden in Holland. In
1960 doorbrak D.C. Huissen de
westerse hegemonie. Het toen
nog kleine stadje in de Betuwe
liep massaal uit om zijn damhelden te eren. Nadien zou Huissen
nog twaalfmaal de landstitel
veroveren, de laatste in 2015.
Vanaf de jaren tachtig bundelden
dammers in Drenthe de krachten
in het Drents Tiental, met de
gebroeders Bert en Evert Dollekamp uit Vries als aanjagers. Ook
de sterkste spelers uit Groningen
vonden er asiel en legendarische
oud-wereldkampioenen als Sjtsjogoljew en Dybman zorgden voor

onvergetelijke gastoptredens. Het
Drents Tiental speelde destijds op
diverse locaties door de hele
provincie. De laatste jaren vond
het een vast honk in de Dorpshoeve in Hijken.
De laatste en beslissende wedstrijd in de titelstrijd tegen Huissen werd de verwachte kraker. Na
twee of drie uur spelen leek het
daarop nog niet. Hijken had aan
verschillende borden groot voordeel; een ruime zege lag in het
verschiet. Met name Jan Mente
Drent, Henk Kalk en Wiebe van
der Wijk (als invallers voor Sipma,
Domchev en Wolff die een toernooi in China afwerkten) konden
bogen op winnend voordeel.
Toen het dappere drietal het
voordeel gaandeweg verspeelde,
werd het alsnog ongemeen spannend. Want ook Harm Wiersma
zag zijn winnende plannen tegen
Gerard Jansen stranden op een

giftige finesse van de Huissense
grootmeester en zelf kon ik de
logge stand van Johan Krajenbrink net niet aan banden leggen.
Hijkens topscorer Roel Boomstra
haalde tenslotte de kastanjes uit
het vuur door wel zijn grote voordeel te verzilveren.

43…19-24! wellicht sterker.
44.33-28 7-12 45.35-30 11-16
46.22x11 16x7 47.40-35 14-20
48.38-32 20-24 49.30-25 7-11
50.36-31 11-16 51.45-40 18-23
52.27-22 12-17 53.22x11 16x7 54.3127 7-11 55.27-22 11-16 56.22-17
13-18 57.40-34

diagram 1
Maarten Linssen-Roel Boomstra
(Hijken-Huissen, 27 februari 2016,
na 41.39-33)
Na de partij gaf Roel aan dat hij
hier sterk 41…12-17? overwoog tot
zijn oog viel op de vernietigende
tegenactie 42.35-30!! 17x48 43.2923! 48x22 44.23x3 25x34 45.3x6
W+. Er volgde
41…20-24! 42.29x20 25x14 43.4338? 12-17(?)
Beide spelers maken onder druk
van de klok foutjes. Wit kon beter
43.40-34 spelen, voor zwart was

diagram 2
57….16-21 58.35-30?
Eindelijk bezwijkt wit onder de
aanhoudende druk. Met het offer
58.34-30 21x12 59.25-20 24x15
60.30-24 19x30 61.35x24 was nog
remise te behalen.
58….21x12 59.34-29 24x22 60.2520 22-28!
Wit geeft op. Wonder boven wonder eindigden alle andere duels in
remise en gaf deze partij dus de
doorslag: Hijken-Huissen 11-9.
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