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Damcup prooi voor
grootmeesters Hijken
Vier klasbakken deden namens Hijken DTC hun grootmeesterlijke plicht in de finale van de nationale dambeker,
met een glansrol voor wereldkampioen Roel Boomstra.
BERT DOLLEKAMP

D

e bekercompetitie vormt
sinds jaar en dag de bescheiden, maar onderhoudende afsluiting van
het nationale damseizoen. De rapidpartijen (20 minuten plus 10 seconden per zet) worden in viertallen gespeeld, zodat ook clubs van minder
allooi een kans hebben.
Vorig jaar zorgde hoofdklasser
Het Noorden uit Groningen voor
een daverende verrassing door in de
finale Hijken te kloppen. Dit jaar waren de Drenten echter van meet af
aan bij de les.
In de voorronde mochten Henk
Kalk, Aleksej Domchev, Siep Buurke
en Jacob Okken het werk opknappen. Vervolgens werd met Hans Jansen en Wouter Sipma voor Okken en
Buurke overtuigend revanche genomen op Het Noorden. Op de slotdag
maakten Kalk en Domchev volgens
plan plaats voor Auke Scholma en
Roel Boomstra.
Het aldus geformeerde grootmeesterlijk kwartet maakte in de
ochtendronde de hersencellen los
tegen ereklasser Arnhem (7-1) en
stuitte in de halve finale op het ge-

vaarlijke Gouda, dat nationaal kampioen Martijn van IJzendoorn en wereldtopper Erno Prosman in de ring
bracht tegen het koningskoppel
Boomstra en Sipma.
Dus was de Drentse hoop gevestigd op Jansen en Scholma. De twee
routiniers waren echter niet in hun
beste doen. Scholma bleef op een
punt steken tegen Eric Hogendoorn
en de geheel tegen zijn natuur in
door zenuwen bevangen Jansen
kwam tegen Friso Fennema pardoes
verloren te staan. De mysticus perste er nog een remise uit en vernam
toen dat zijn zorgen ongegrond waren.
Wouter Sipma greep de kans op
revanche voor zijn mislukte NK met
beide handen aan en strafte een positionele misgreep van Van IJzendoorn even doeltreffend als stijlvol
af. Toch een nuttig tikje in de aanloop naar het WK in oktober. En Roel
Boomstra, die vorige week zijn nationale sneldamtitel prolongeerde,
versloeg op overtuigende wijze
blinddamfenomeen Prosman (6-2).
In de eindstrijd trof Hijken de buren uit Westerhaar, die in de halve finale landskampioen Huissen hadden verrast. Terwijl verdedigings-

kunstenaar Bert Aalberts de botte
bijl ter hand nam tegen Roel Boomstra, zochten zijn maten naar een
gaatje in het grootmeesterlijk pantser. En zowaar wist Odin Mol Auke
Scholma te verrassen, zodat na de
4-4 vluggertjes van 5 minuten de beslissing brachten. Curieus genoeg
liep Scholma opnieuw tegen een nederlaag aan, terwijl Hans Jansen en
Wouter Sipma hun tweede remise
noteerden. Toen was echter al duidelijk dat de beker voor Hijken was.
Met een spervuur aan krachtzetten
sloopte Roel Boomstra de verdediging van zijn opponent. En omdat
hij dat deed aan het eerste bord, ging
de wereldkampioen met een brede
grijns op de schouders.
FINALES NATIONALE BEKER
Kwartfinales: Huissen-Schiedam 4-4 (Huissen
wint barrage), Westerhaar-Rotterdam 5-3,
Tilburg-Gouda 1-7, Hijken DTC- Arnhem 7-1:
Boomstra-Twilhaar 2-0, Jansen-Van de Weerdhof
1-1, Sipma-Grotenhuis 2-0, Scholma-Palmer 2-0.
Huissen-Westerhaar
4-4
Halve
finales:
(Westerhaar wint barrage), Hijken DTC-Gouda
6-2: Boomstra-Prosman 2-0, Sipma-Van
IJzendoorn
2-0,
Jansen-Fennema
1-1,
Scholma-Hoogendoorn 1-1. Om de derde plaats:
Hijken
Finale:
Gouda-Huissen
6-2.
DTC-Westerhaar 4-4: Boomstra-Aalberts 2-0,
Sipma-Virny
1-1,
Scholma-Mol
0-2,
Jansen-Salomé 1-1. Barrage sneldammen 4-4
(Hijken wint dankzij winst aan bord 1).

Roel Boomstra, Wouter Sipma, Auke Scholma en Hans Jansen (vlnr) zijn in hun nopjes met de beker.
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