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Boomstra en Groenendijk
draaien warm voor WK-match
Met speels gemak wonnen de WK kemphanen Roel Boomstra en Jan Groenendijk hun partij voor Hijken en Wageningen, dat Hoogeveen verder in het moeras drukte.
BERT DOLLEKAMP

N

atuurlijk is Antoine Koster geen Roel Boomstra.
Maar een goede verdediger is hij wel en de wijze
waarop Jan Groenendijk hem zaterdag overklaste, was imponerend.
Koster probeerde tegen de enige wereldtopper bij Wageningen als een
gediplomeerd houthakker de schijven zo snel mogelijk van het bord te
ruilen.
Groenendijk investeerde zeeën
van tijd om een plan te verzinnen,
maar toen hij dat eenmaal gevonden
had, tikte hij de 26 jarige Kampenaar
met speels gemak van het bord. Het
was de beslissende treffer in een duel waarin Hoogeveen lange tijd uitzicht had op meer. Zainal Palmans
opende de score met een modelzege
op Ester van Muijen, die net als
Groenendijks juweel een plaatje in
de damrubriek waard is. Uiteindelijk
deden twee Hoogeveen toppers hun
team de das om. Michel Stempher
liet de winst lopen en Klaas-Hendrik
Leijenaar werd in kansrijke stelling
gefopt door de jeugdige Jesse van
Beek: 9-11.
Frustrerend natuurlijk voor de
nog puntloze Drentse ploeg, die
langzamerhand de moed in de
schoenen dreigt te zakken. Wellicht
een idee om de geschiedenisboekjes
er eens op na te slaan. Want hoe zat
het eind vorige eeuw ook alweer met
het Drents Tiental, het huidige Hijken DTC? Jaar in jaar uit schiep het
vrijbuitersteam er een duivels genoegen in vanuit schier uitzichtloze
positie door de nooduitgang te ontsnappen, hetgeen de Drenten de
geuzentitel ongekroonde koning van
de degradatiezone opleverde.
Van dat team zijn Jacob Okken (55)
en Hans Jansen (60) nog steeds van
de partij en ze doen niet voor spek
en bonen mee. Dat toonde het duo
in Heerhugowaard, waar ze twee
jeugdige talenten de fijne kneepjes
van het positiespel bijbrachten.
Waar Jansen met kunstzinnige bewegingen het publiek in vervoering
bracht, bediende Okken zich vanuit
de Kelleropening met een verwoestende aanval. Omdat ook Iwan Trofimov, Alexej Domchev, Auke Scholma en Henk Kalk vlot wonnen, was
van enige spanning geen sprake.
Maar hoe verging het Roel Boom-

Jan Groenendijk overpeinst zijn volgende zet tegen Hoogeveen.
stra? Zelf was de oud-Emmenaar
niet geheel tevreden over zijn winst
op vrouwentopper Vitalia Doumesh. Maar dat is eerder een teken
dat hij op scherp staat, want in het
razend complexe klassieke spelgenre moet elk tempo kloppen en zijn
foutjes nauwelijks te voorkomen.
Toen hij de slotstelling eenmaal in
zicht had, zette Boomstra zijn interne computer aan en rekende af bij de
kassa, waar Doumesh haar laatste
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acht schijven stuk voor stuk kon inleveren.
Net als bij Groenendijk lijkt het
met de vorm van Boomstra dus wel
goed te zitten. Dat kunnen we niet
zeggen van zijn studiegenoot én secondant bij de match Wouter Sipma.
De Hijken-teamchef moest na een
mislukte opening lijdzaam toezien
hoe oud-wereldkampioen Alexander Schwarzman in grootse stijl de
eer van de thuisclub redde: 5-15.

UITSLAGEN
Ereklasse:
MTB
Hoogeveen-Wageningen
9-11:
1.Wichgers-Wesselink 1-1, 2. Leijenaar-Van Beek
0-2,
3.
Stempher-Verheul
1-1,
4.
Hakvoort-Kromhout 1-1, 5. J. Palmans-Ivens 1-1,
6. M. Palmans-Keurentjes 1-1, 7. Eggens-De Kruijff
1-1, 8. Koster-Groenendijk 0-2, 9. Z. Palmans-Van
Muijen 2-0, 10. Waterink-Monteba 1-1.
Heerhugowaard-Hijken DTC 5-15: 1. Van
Kampen-Jansen 0-2, 2. Doumesh-Boomstra 0-2,
3. Mensinga-Okken 0-2, 4. Coster-Trofimov 0-2,
5. De Jong-De Vries 1-1, 6. Verhagen-Domchev
0-2, 7. R. Koopmanschap-Buurke 2-0, 8.
Wijker-Scholma 0-2, 9. Schwarzman-Sipma 2-0,
10. Emmaneel-Kalk 0-2.
Overige uitslagen: 020 Amsterdam-Huissen
5-15,
Gouda-Culemborg
7-13,

Lunteren-Schiedam 7-13, Westerhaar-Apeldoorn
10-10.
Stand: 1. Huissen 5-10 (67), 2. Hijken DTC 5-9
(66), 3. Wageningen 5-9 (58), 4. Schiedam 5-7
(55), Apeldoorn 5-6 (51), 6. Culemborg 5-5 (53),
7. Amsterdam 5-4 (47), 7. Gouda 5-4 (44), (40),
9. Westerhaar 5-3 (46), 10. Heerhugowaard 5-2
(39) 11. Lunteren 5-1 (34) 12. Hoogeveen 5-0
(40).
Hoofdklasse A:
Arnhem-Wageningen 2 15-5, Dammers uit
Oost-Huissen 2 11-9, Harderwijk-Het Noorden
10-10, DC Fryslân-Lent 9-11, Huizum-Nijverdal
11-9, Westerhaar 2- DIOS Achterhoek 8-12.
Stand aan kop: 1. Arnhem 5-10 (61), 2. Het
Noorden 6-10 (70), 3. Huizum en Lent 5-7 (54).

