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Alleen Houdini kan
Hoogeveen redden
BERT DOLLEKAMP
LUNTEREN In de kelder van de

ereklasse dammen zit Hoogeveen na een knullige remise in
Lunteren in een kettingstelling
met dubbele sloten. Zaterdag in
Hijken kan alleen Houdini zelf
de debutant nog behoeden voor
degradatie.
Ook na zeven nederlagen op rij
weigerde Hoogeveen de handdoek te gooien. Tenslotte beet het
jeugdige team in de meeste duels
voorbeeldig van zich af. Zoals tegen het inmiddels tot kampioen
gekroonde Huissen, dat een benauwde 11-9 noteerde.
Half januari werd tegen Culemborg eindelijk het eerste punt
binnen gehengeld. Maar tegen de
directe concurrenten verzuimde
Hoogeveen door te drukken. Na
de 10-10 bij Heerhugowaard
moest het zaterdag in Lunteren
gebeuren. Dat begreep Rick Hakvoort, die Aldert van Eck met een
koffiehuisvariant tot wanhoop
bracht.
De spanning leidde ook bij zijn
maten tot vreemde taferelen,
maar de kunst blijft je kansen te
pakken. Dat lukte Zainal Palmans
in een sterk eindspel wel, maar
wereldkampioene Natalia Sadowska, Nick Waterink, en Klaas
Hendrik Leijenaar kregen het niet
rond. Vooral Maikel Palmans kon
zich de schaarse haren wel uit het
hoofd trekken toen hij een posi-

tioneel hoogstandje liet verpieteren. Zo werd de druk op de mindere borden onnodig opgevoerd.
Antoine Koster, die al een heel regiment grootmeesters voor de
kiezen kreeg, kroop tegen subtopper Van Hierden ten onrechte
opnieuw in zijn schulp. Ook Joël
Palmans is zijn kompas even
kwijt en dreef stuurloos af naar
een verloren eindspel: 10-10.
Schrale troost is dat de Drenten
de rode lantaarn hebben overgedragen aan Heerhugowaard.
Maar op Lunteren staan zij nog
steeds een punt achter. De Geldersen treffen in de slotronde
Amsterdam, dat zelf ook nog niet
veilig is. Het geeft Hoogeveen een
sprankje hoop voor de zware uitbeurt in Hijken. Op papier is het
een kansloze missie. Tenzij Sadowska en de haren met een geweldige Houdini-truc alsnog weten te ontsnappen. Zo’n droomscenario, daar ga je toch voor?
Inhaalprogramma achtste ronde:
Van
Lunteren-Hoogeveen
10-10:
Hierden-Wichgers 1-1, Overeem-J.Palmans
2-0, Klarenbeek-Waterink 1-1, H. J.
Lammers-Sadowska 1-1, Van Eck-Hakvoort
0-2,
A.
Lammers-M.Palmans
1-1,
Sandeers-Leijenaar 1-1, Timmer-Stempher
1-1, Van de Beek-Z. Palmans 0-2, Van
Hierden-Koster 2-0.
Overige uitslagen: Apeldoorn-Gouda 12-8,
Westerhaar-Heerhugowaard 13-7
Stand: 1. Huissen 10-19 (123), 2. Hijken DTC
10-16 (128), 3. Apeldoorn 10-16 (116), 4.
Schiedam 10-15 (121), 5. Westerhaar 10-13
(107), 6. Culemborg 10-10 (106), 7.
Wageningen 10-10 (96), 8. Gouda 10-6 (88),
9. Amsterdam 10-5 (81), 10. Lunteren 10-4
(74), 11. Hoogeveen 10-3 (87), 12.
Heerhugowaard 10-3 (77).

