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Trainingskamp
Afgelopen weekeinde kwam de
hoofdmacht van ereklasser Hijken/
DTC bijeen voor een trainingskamp. Het bestuur achtte dat
nodig om de verloren landstitel
het komende seizoen te heroveren.
In een riante bungalow in Orvelte
schotelden de grootmeesters onder aanvoering van wereldkampioen Roel Boomstra en zijn secondant Wouter Sipma de amateurs in
het team de laatste snufjes op
openingsgebied voor.
De volgende dag kon de opgedane
kennis in praktijk worden gebracht
bij de traditionele kloksimultaan in
de showroom van sponsor Misker
in Emmen. De spelers van het
eerste tiental speelden gelijktijdig
tegen elkaar op 45 borden, waarbij
het zicht op de concurrentie bemoeilijkt werd door glimmende
automobielen van de nieuwste
snit. Onze wereldkampioen won
overtuigend met 15 uit 9, zoals hij
dat trouwens al jaren doet. Voor
60-plussers (Buurke en Scholma) is
de exercitie, die naast snel denkwerk ook 10 wandelkilometers

vergt, een aanslag op het gestel.
De volgende dag stond er een
sneldamtoernooi bij bloementeler
Gerrit Veninga in Hijken op het
programma. Comfortabel gezeten
op een bureaustoel, aan de lopende band waar anders de bollen
worden gepeld, mocht ik revanche
nemen voor het leed dat mijn
jonge teamgenoten me een dag
eerder hadden aangedaan. Een
toernooitje winnen met de wereldkampioen onder de deelnemers!
De fraaie bos lelies die we meekregen herinnert me er nog iedere
dag aan.
Het weekeinde werd bekroond
toen ik zondagmiddag met Roel

Boomstra terugreed naar Groningen. Boomstra is net als ik
een fervent volger van andere
sporten, dus luisterden we
ademloos naar het verslag van
de touretappe waarin Bauke
Mollema zijn fijnste uurtje
beleefde. Een trainingskampje,
dat zouden meer damclubs
moeten doen!
Het volgende boeket, geplukt
door Hijkenspelers, wordt
aangeboden aan onze gastheren en dames, die een paar
onvergetelijke dagen verzorgden.

diagram 1

Harm Wiersma 1978
Wit forceert de winst.
diagram 2
Hans Jansen 1987
Wit combineert naar veld 4.
diagram 3
Auke Scholma 1994
Wit combineert naar veld 3.
diagram 4
Aleksej Domtsjev 2014
Wit haalt dam op 2.
Oplossingen volgende week.
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