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Hoogeveen continueert verblijf ereklasse
Roel Boomstra aast
op World Cup

BERT DOLLEKAMP

DOETINCHEM Met een nipte 11-9 zege
bij Dammers uit Oost verlengden
de dammers van Hoogeveen hun
verblijf in de ereklasse dammen.

Wat een seizoen in de sterkste damcompetitie ter wereld inhoudt, ondervond Hoogeveen afgelopen zaterdag tijdens de play-off tegen
hoofdklasse runner-up Dammers
uit Oost. Op papier zijn de twee
teams vrijwel gelijkwaardig, maar
met het ratinggeweld van scheidend
landskampioen Hijken twee weken
geleden (12-8 verlies) in de rugzak
kan Hoogeveen de hele wereld aan.
Weliswaar is kopvrouwe wereldkampioene Natalia Sadowska op
premiejacht in Rusland (zie inzet),
maar dat kon worden weggestreept
tegen het gemis van subtopper
Wouter Ludwig bij de thuisclub.
De jongste bedienden bij Doetinchem hadden de meeste last van de
speciale Do or Die druk van de wedstrijd. Na amper twee uur spelen had
Klaas Hendrik Leijenaar de buit al
binnen, toen Tim Vermeulen na een
simpele doorbraak meteen opgaf, in
plaats van met een schijf minder te

Het team van MTB Hoogeveen vlnr: Nick Waterink, Rick Hakvoort, Michel Stempher, Klaas Hendrik Leijenaar, Antoine Koster, Natalia Sadowska, Maikel Palmans, Zainal Palmans, Maarten Wichgers en Joël Palmans. EIGEN FOTO

Deze week wordt bij de World Cup
finale in het Russische Ufa ruim
80.000 euro verdeeld. Voor wereldkampioen en RUG student Roel
Boomstra valt vooral prestige te winnen, aangezien ook zijn voorganger
Alexander Georgiev van de partij is.
Elke winstpartij levert vijf punten op.
Bij remise (2-2) volgt een tiebreak om
een extra punt. Dankzij winst op de
Braziliaan Silva leidt Boomstra na vier
ronden voor Jan Groenendijk en
Alexei Tsjizjov die excelleren in de
tiebreaks. Bij de vrouwen wacht
wereldkampioene Natalia Sadowska
van MTB Hoogeveen nog op haar
eerste zege.

vechten voor een punt.
Na een vlotte remise van de tempobeulen Hakvoort en Hoekman,
kwam Dammers uit Oost na een gruwelijke misgreep van Joël Palmans
op gelijke hoogte. Zijn jongere broer
Zainal herstelde meteen de schade,
door opponent Bert Woolschot in
een met subtiel slagwerk bekroonde
klassieke compositie te overklassen.

zwaarste oppositie van de ereklasse
een seizoen lang met kramp in de
vingers heeft gedamd. Maar ook
Koster hief opgewekt het glas, nadat
Gert Bosker, Maarten Wichgers en
Maikel Palmans de voorsprong over
de meet brachten, waardoor Hoogeveen volgend jaar gelouterd op herhaling mag in het mondiale damwalhalla: 9-11.

Zijn pupil Nick Waterink liet zich
niet onbetuigd in een eveneens klassiek steekspel, dat de piepjonge Jorne Huiting te machtig was. De 8-4
voorsprong bleek beslissend. De
thuisclub deed nog iets terug via
routinier Gerrit Wassink.
De eerste aspirantenkampioen
(1974) van Nederland was te sterk
voor Antoine Koster, die met de

