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Hijken mist compromisloze
stijl van Jannes van der Wal
BERT DOLLEKAMP

HIJKEN Een slippertje van Huissen
in Schiedam kwam te laat voor Hijken DTC. De Drenten misten tegen
Culemborg het heilige vuur en leverden hun landstitel definitief in.
Ondertussen staat Hoogeveen aan
de rand van de afgrond.

,,Je moet oorlog maken in het strafschopgebied.” Volgens Rob Clerc vorige week in een mooie aflevering
van Andere Tijden Sport dé manier
waarop Jannes van der Wal vroeger
zijn tegenstanders bij de strot greep.
De legendarische oud-wereldkampioen heeft zijn compromisloze stijl in
de jaren ‘90 vol overgave gedemonstreerd in het Drents Tiental, de
voorloper van Hijken DTC.
Ook de huidige topploeg draagt in
veel opzichten de signatuur van Jannes. Maar zaterdag ontbrak het heilige vuur in het spel van de Drenten.
De dreun van Huissen twee weken
geleden had zijn uitwerking niet gemist. Toch verscheen Hijken opnieuw in de sterkste formatie tegen
het wisselvallige Culemborg, dat alle
gastarbeiders had opgeroepen, maar
met Björn Winkel ook een zogeheten 1200 speler in de gelederen had.
Dat was al snel kat in het bakkie voor
Ivan Trofimov.
Sloop er met nog vijf plusborden
en optisch weinig gevaar toch enige
gemakzucht in de ploeg? Bij zijn huldiging als wereldkampioen had Roel

Jannes van der Wal in 1994.
Boomstra er onlangs nog fijntjes op
gewezen, dat de landskampioen op
10 december zonder hemzelf, Wouter Sipma en Aleksej Domchev in
Amsterdam zijn beste prestatie had
geleverd. Met de invallers Henk
Kalk, Jan Mente Drent en Siep Buurke voorop maakte Hijken toen
noodgedwongen wél oorlog in het
strafschopgebied.
Die instelling werd zaterdag node
gemist, al was dat ook de verdienste
van de Geldersen. Zo hielden Sven
Winkel en John van den Borst bekwaam hun erf schoon tegen Roel
Boomstra en Auke Scholma. Twee
andere vedetten aan Drentse kant

kregen het spel wel op de wagen,
maar dat pakte falikant verkeerd uit.
De subtiel laverende Hans Jansen
liep te pletter op de door Culemborg
kopman Pim Meurs opgetrokken
rotsformatie. En Harm Wiersma liep
in een enorme veldslag pardoes tegen een counter aan. Maar ook voor
remise kun je vechten en dat deed de
oud-wereldkampioen in een akelig
eindspel met verve. Jannes had er
vast een goedkeurend knikje voor
overgehad: 10-10.
Ondertussen heeft hekkensluiter
Hoogeveen het lot niet meer in eigen hand. In Heerhugowaard overrompelde Rick Hakvoort met een
flitsende forcing subtopper Stef
Keetman maar zijn teamgenoten
verzuimden de marge verder uit te
bouwen, waarna Steven Wijker de
defensie van Joël Palmans aan gort
speelde: 10-10.
UITSLAGEN
Ereklasse: Hijken DTC-Culemborg 10-10: 1.
Boomstra-S.Winkel 1-1, 2. Wolff-Boulatov 1-1,
3.Trofimov-B.Winkel 2-0, 4. Domchev-Harmsma
1-1, 5. Jansen-Meurs 0-2, 6. De vries-Derkx 1-1, 7.
Scholma-Van den Borst 1-1, 8. Wiersma-Steijlen
1-1, 9. Okken-Vatoetin 1-1, 10. Sipma-Valiuk 1-1.
Heerhugowaard- MTB Hoogeveen 10-10:
1.
Keetman-Hakvoort
0-2,
2.
Van
Randen-Waterink 1-1, 3. Koopmanschap-Koster
1-1,
4.
Mensinga-Sadowska
1-1,
5.
Wiering-M.Palmans 1-1, 6. De Jong-Stempher 1-1,
7. Verhagen-Leijenaar 1-1, 8. Wijker-J.Palmans
2-0,
9.
R.Koopmanschap-Wichgers 1-1,
10.Doumesh-Z.Palmans 1-1.
Overige uitslagen:
Lunteren-Gouda 8-12, Westerhaar-Amsterdam
11-9,
Apeldoorn-Wageningen
11-9,
Schiedam-Huissen 10-10.

