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Hijken opnieuw voor
vuurproef tegen Huissen
BERT DOLLEKAMP
HIJKEN Met een gestroomlijnde ze-

ge leidde de nieuwe wereldkampioen Roel Boomstra Hijken DTC
naar een ruime 14-6 zege op Wageningen. Over twee weken is het menens want dan wacht de jaarlijkse
vuurproef tegen Huissen.
De dammers van Hijken DTC liggen
nog steeds op koers voor hun derde
landstitel in vier jaar tijd. Evenals vorig jaar liet de titelverdediger al in
een vroeg stadium een punt liggen,
zodat een volgende misstap achter
het opnieuw foutloos opererende
sterrenteam uit Huissen funest is.
De Drenten lijken echter te floreren
bij enige tegenslag. In vroegere tijden was ontsnapping aan degradatie de specialiteit van het huis en nu
het gezelschap bovenin meedraait,
leeft het op bij personele tekorten,
omissies bij de bond of gewoon
slecht weer.
Dit weekend was het weer eens
raak (of zo men wil mis), toen de opkomende ijzel tegenstander Wageningen bij de kachel hield. Dan maar
op zondag, al wachtte het vliegtuig
van grootmeester Aleksej Domchev
naar Litouwen daar niet op, zodat
met de 16-jarige Khaliun Eever een
jeugdspeelster werd opgeroepen.
Weliswaar was op dat moment al bekend dat vice-wereldkampioen Jan
Groenendijk bij Wageningen ontbrak, maar de keuze voor een vrijwel
zekere verliespartij deed hier en
daar toch de wenkbrauwen fronsen,
temeer daar solide invallers uit het
tweede team gewoon beschikbaar
waren.
Hoewel Eever zich lange tijd kranig verweerde, was ze niet opgewassen tegen de bak met ervaring van
oud-Nederlands kampioen Wieger

Wesselink. Die scoorde daarmee de
gelijkmaker, nadat ereklasse topscorer Auke Scholma voor de zevende
maal dit jaar had toegeslagen. De 60jarige Bafloër
benadert inmiddels de recordscore die zijn vriend Jannes van der Wal
ooit in Drentse dienst opbouwde.
Maar de nieuwe wereldkampioen
kan er ook wat van. Monter ruilde
Roel Boomstra de randschijf van de
onberekenbare Johan Sterrenburg
meteen af en maakte met een halfklassieke verwurging korte metten.
Wouter Sipma toonde zich veel te
sterk voor subtopper De Kruijff en
Hans Jansen wist wel raad met de
tijdverdeling van de pas 13-jarige
Ákosh Kardos, het knaapje dat in
zijn WK blog opzien baarde met interviews waarvan de NOS nog wat
van kan leren. Ivan Trofimov bepaalde met een geflatteerde winst op
vrouwen kampioene Heike Verheul
de eindstand op 14-6.
Over twee weken wacht een tot op
het bot gemotiveerde koploper
Huissen de landskampioen op. Zes
grootmeesters en een bak routine
aan beide zijden. Hijken hoopt dan
ook de sporadisch inzetbare Harm
Wiersma te kunnen opstellen. De
zesvoudig wereldkampioen zou zo
maar eens het verschil kunnen maken.
UITSLAGEN
Ereklasse: Hijken DTC-Wageningen 14-6: 1.
Wolff-Van Muijen 1-1, 2. Eever-Wesselink 0-2, 3.
Sipma-De Kruijff 2-0, 4. Trofimov-Verheul 2-0, 5.
Okken-Van Beek 1-1, 6. Boomstra-Sterrenburg
2-0, 7. Scholma-Monteba 2-0, 8. Jansen-Kardos
2-0, 9. Kalk-Ivens 1-1, 10. De Vries-Keurentjes 1-1.
Overige uitslagen: Schiedam-020 Amsterdam
14-6,
Culemborg-Huissen
8-12.
Overige
wedstrijden afgelast.
Stand: 1. Huissen 8-16 (102), 2. Hijken 8-15
(109), 3. Schiedam 8-13 (101), 4. Apeldoorn 7-10
(78), 5. Wageningen 8-9 (71), 6. Culemborg 8-8
(86), 7. Westerhaar 7-7 (72), 8. Amsterdam 8-5
(67), 9. Gouda 7-4 (55), 10. Heerhugowaard 7-2
(51), 11. Lunteren 7-1 (45), 12. Hoogeveen 7-0
(57).

