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Hijken behoedt bond voor afgang
BERT DOLLEKAMP

AMSTERDAM Met een 16-4 strafexpe-

ditie in Amsterdam hield Hijken
DTC zonder Roel Boomstra en
Wouter Sipma zicht op de titel.

Terwijl Boomstra en Jan Groenendijk hiphoppend bezig zijn de damsport een geweldige impuls te geven, plukken hun verenigingen Hijken DTC en Wageningen de wrange
vruchten van de chaos rond de clubcompetitie. Het was al opzienbarend
dat de bond zaterdag tijdens de WK
match een competitieronde programmeerde. Maar toen bleek dat
Boomstra en Groenendijk hun
teams niet mochten bijstaan, was de
maat vol voor Hijken-preses Wim
Koopman.
,,Wageningen verloor vorige week
al zonder Groenendijk en zijn coach
Keurentjes kansloos van Culemborg’’, sprak Koopman. ,,Na lang
aandringen mochten ook wij onze
wedstrijd verschuiven, maar alleen
als tegenstander Amsterdam een

andere datum kon vinden. 020 kon
echter geen zaal regelen en toen
moest het zaterdag toch doorgaan.
Amsterdam verwijten we niets. Het
vreemde is dat niemand dit wilde.
Maar bestuur, bondsraad en wedstrijdcommissie wijzen naar elkaar
en laten dit gewoon gebeuren.”
Er zat voor Hijken weinig anders
op dan zonder Boomstra en zijn secondant Wouter Sipma naar Amsterdam af te reizen. Omdat ook
grootmeester Aleksej Domchev ontbrak was de landskampioen er allesbehalve gerust op. Maar zie, op de
golven van de adrenaline kwam het
gehavende team tot een topprestatie. Op het middenveld sloegen
Wouter Wolff, Jan Ekke de Vries, Jan
Mente Drent, Henk Kalk en Siep
Buurke genadeloos toe.
Het absolute hoogtepunt kwam
van de laatste Nederlandse wereldkampioen (uit 1984) Harm Wiersma,
die in onmin leeft met de dambestuurders, maar met een wonderschoon offer nog eens zijn geweldige klasse etaleerde. De symboliek is

onontkoombaar, want hierboven
toont Auke Scholma hoe Roel Boomstra precies twee etmalen later in
Den Haag de basis legde voor de vrijwel zekere wereldtitel. Inderdaad,
met een offer.
Ondertussen staat de teller bij
MTB Hoogeveen nog steeds op nul.
De jeugdige Drenten verdienen echter een groot compliment voor de
onbevangen wijze waarmee ze hun
opponenten tegemoet treden. Dit
keer kwam koploper Huissen op bezoek en het scheelde niet veel of
men had de buren uit Hijken een
grote dienst bewezen: 9-11.

UITSLAGEN
Ereklasse
020 Amsterdam-Hijken DTC 4-16, MTB
Hoogeveen-Huissen 9-11,Wageningen-Culemborg
5-15,Gouda-Schiedam4-16,
HeerhugowaardApeldoorn 9-12, Lunteren-Westerhaar 6-14.
Stand: Huissen 7-14 (90), Hijken DTC 7-13 (95),
Schiedam 7-11 (87), Apeldoorn 7-10 (78),
Wageningen 7-9 (71), Culemborg 7-8 (78),
Westerhaar 7-7- (72), Amsterdam 7-5 (61), Gouda
7-4 (55), Heerhugowaard 7-2 (51), Lunteren 7-1
(45), Hoogeveen 7-0 (57).

