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Dammers Hoogeveen
zien punt vervliegen
HIJKEN De dammers van MTB

Hoogeveen verloren met 11-9
van Apeldoorn. Schrale troost
voor de nog puntloze Hoogeveners is dat het gezelschap heeft
van Lunteren, dat door Hijken
met 15-5 werd afgedroogd.
En dan te bedenken dat de landskampioen niet kon beschikken
over Harm Wiersma. De oud-wereldkampioen kan het vanwege
persoonlijke sores even niet opbrengen om zijn creatieve energie in een dampartij te stoppen.
Invaller Rob Knevel werd hevig
tegenstribbelend
afgevoerd,
maar toen was de wedstrijd al gespeeld.
Jan Mente Drent toonde met
doortastend spel tegen Lunterenkopman Klarenbeek wat hij
waard is. Goed nieuws is ook de
voorspoedige rentree van routinier Jacob Okken, die zich een jaar
lang had beperkt tot het strooien
met gewiekste opstellingen. Auke Scholma en Roel Boomstra
handhaafden hun ongeslagen
status.
Teamchef Wouter Sipma bleef
steken op een punt. Niettemin
was de glimlach van preses Wim

Koopman niet van zijn gezicht te
beitelen, want zijn voormalige
buurjongen is sinds het EK in Turkije toch maar mooi grootmeester. Soepele zeges van de Russische huurling Ivan Trofimov en
de weer subtiel laverende Hans
Jansen bepaalden de eindstand
op 15-5 voor Hijken.
Buurman Hoogeveen streed
bij het sterke Apeldoorn verbeten
om elke schijf. Het resulteerde in
liefst negen remises. Michel
Stempher maakte niets klaar, terwijl Rick Hakvoort onbevreesd de
grote Kalmakov tegemoet trad.
Joël Palmans kwam goed weg, terwijl broer Zainal in een wonderlijke creatieve uitspatting het punt
deelde met Jasper Lemmen.
Natalia Sadowska schoof achteloos naar een punt tegen Hein
Meijer, evenals de pro-actieve
Maarten Wichgers versus krachtpatser Messemaker. Maar ach,
daar greep de door tijdnood geplaagde Antoine Koster mis in
een remisestandje. En wee, daar
liet Nick Waterink zich na een
fantastische pot door Frerik Andriessen de winst ontfuntselen.
Nog is Hoogeveen niet verloren.
Maar de toestand is kritiek: 11-9.

