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Hijken in slotfase
met lege handen
Ondanks een ongunstige loting hadden de dammers van
Hijken lange tijd uitzicht op winst in de beslissende kraker
tegen Huissen. Op de valreep ging de landskampioen alsnog hard onderuit.
BERT DOLLEKAMP

H

et
competitieverloop
van vorig seizoen lag
nog vers in het geheugen. Na een vroege misstap was Hijken veroordeeld tot het
kielzog van aartsrivaal Huissen, om
in een met chaos omgeven slotronde alsnog aan het langste eind te
trekken.
Afgelopen zaterdag stond de
clash al drie ronden voor het eind op
het programma en opnieuw moest
Hijken een punt goedmaken. Met
beide teams op volle oorlogssterkte
had de landskampioen op papier
een licht overwicht. Bij het bekend
worden van de paringen betrokken
echter de gezichten aan Drentse zijde.
,,Slechter kon niet’’, aldus captain
Wouter Sipma. ,,Je hoopt dat je
sterkste grootmeesters kunnen scoren tegen hun zwakkere borden en
dat jouw kwetsbare spelers juist niet
tegen hun toppers hoeven, maar het
viel precies verkeerd. Jacob Okken
en Jan Ekke de Vries moesten optornen tegen Alexander Baljakin en
Guntis Valneris, terwijl wij met Roel
Boomstra tegen Jury Lagoda maar
één duidelijk plusbord hadden.”
En zo kon Huissen in de wetenschap dat 10-10 genoeg was aan acht
borden het initiatief aan de bezoekers laten. Desondanks kreeg Hijken de wedstrijd aan de praat. Aan
het eerste bord dook Harm Wiersma
onvervaard de randen in tegen Gérard Jansen, maar deze wist zich de
Fries na een flitsend middenspel
van het lijf te houden.
Even later bracht wie anders dan
Roel Boomstra de Drenten op voorsprong door een foutje van Lagoda
met dodelijke precisie af te straffen.
,,Zo goed speelde ik helemaal niet”,
toonde de wereldkampioen zich bescheiden. ,,Maar in zo’n wedstrijd
komt het erop aan de kansen die je
krijgt te benutten.”
Wat had Boomstra de door hem
bewonderde Auke Scholma graag
een handje willen helpen. De Bafloer ging Johan Krajenbrink in een
machtige aanval te lijf, maar wist in
een woud van plusvarianten het
winnende pad niet te vinden. Daarentegen mochten Ivan Trofimov en
Wouter Sipma hun handen dicht-

knijpen met een punt. Omdat Jacob
Okken en Jan Ekke de Vries van geen
wijken wisten, lag Hijken nog steeds
op titelkoers.
Op de valreep ging het echter toch
nog mis. Okken maakte na een sterk
middenspel onder druk van de klok
een fatale misrekening. En De Vries
had rekenmachine Valneris met een
simpel ruiltje kunnen ontregelen,
maar deed dat precies twee zetten te
laat: 11-9.
Onderin zat het hekkensluiter
MTB Hoogeveen tegen het sterke
Culemborg na een serie knullige nederlagen eindelijk eens mee. Bij drie
nederlagen overspeelde wereldkampioene Natalia Sadowska haar
tegenstander, strafte Maarten Wichgers een enorme blunder van grootmeester John van den Borst af en
zag Maikel Palmans zijn opponent
door de vlag gaan. En die ging vanwege het behalen van het eerste
wedstrijdpunt meteen uit: 10-10.

UITSLAGEN
Ereklasse: Huissen-Hijken DTC 11-9: 1.
G.Jansen-Wiersma 1-1, 2. Valneris-De Vries 2-0,
3. Hendriksen-Domchev 1-1, 4. Lagoda-Boomstra
0-2,
5.
Krajenbrink-Scholma
1-1,
6.
Stokkel-Sipma 1-1, 7.Baljakin-Okken 2-0, 8. Van
den Brink-Trofimov 1-1, 9. De Koning-Wolff 1-1,
10. Van Aalten-Jansen 1-1.
Hoogeveen-Culemborg 10-10: 1. Koster-Valiuk
1-1, 2.Hakvoort-S. Winkel 1-1, 3. Z.
Palmans-Vatoetin 1-1, 4. Leijenaar-Boulatov 1-1,
5.Thio-Steijlen 0-2, 6. Sadowska-Vreugdenhil
2-0, 7.M. Palmans-B. Winkel 2-0, 8.M.
Wichgers-Van den Borst 2-0, 9. Stempher-Meurs
0-2, 10. Waterink-Harmsma 0-2.
Overige uitslagen: Wageningen-Schiedam 10-10,
020
Amsterdam-Apeldoorn
5-15,
Gouda-Westerhaar
9-11,
Heerhugowaard-Lunteren 9-11.
Stand: 1. Huissen 9-18 (113), 2. Hijken DTC 9-15
(118), 3. Schiedam 9-14 (111), 4. Apeldoorn 8-12
(93), 6. Wageningen 9-10 (87), 6. Westerhaar 8-9
(83), 7. Culemborg 9-9 (96), 8. Amsterdam 9-5
(72), 9. Gouda 8-4 (64), 10. Lunteren 8-3 (56),
11. Heerhugowaard 8-2 (60), 12. Hoogeveen 8-1
(67).
Hoofdklasse A: Arnhem-Het Noorden 14-6,
Huissen2-Lent 13-7, Wageningen2-Nijverdal
7-13, Dammers uit Oost-DIOS Achterhoek 12-8,
Harderwijk-Wersterhaar2 8-12, Damcombinatie
Fryslân-Huizum 12-8.
Stand aan kop: 1. Dammers uit Oost 8-12 (98), 2.
Arnhem 8-12 (88), 3. DC Fryslân 8-11 (87),
4.Huissen2 8-10 (91), 5. Het Noorden 8-10 (85).

Oud-wereldkampioen Harm Wiersma in actie voor Hijken.
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