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Eindelijk weer eens een hoofdprijs voor Auke Scholma
BERT DOLLEKAMP

HOOGEVEEN Na zestien jaar zonder

grote toernooizege kwam de veelzijdigheid en creativiteit van Auke
Scholma bij het MTB Open in Hoogeveen volledig uit de verf, met een
fraaie winst als resultaat.
Op het imposante cv van de bijna 61jarige Scholma prijken drie WK-, vijf
EK- en liefst 31 NK deelnames. Daaronder diverse ereplaatsen, met de
vijfde stek in het WK van 2007 als absoluut hoogtepunt.
Maar een groot toernooi winnen
deed de Bafloër slechts sporadisch.
,,Het werd wel weer eens tijd, ja’’,
stelde hij zondag zelf ook vast in
Hoogeveen. ,,Na mijn nationale titel
van 1995 in Stadskanaal bleef ik in
2001 in Nijmegen nog eens de vrijwel de complete wereldtop voor,
maar dat was het wel zo’n beetje.”
En dus was de dammedewerker

van deze krant in zijn nopjes met de
winst in de MTB Open, dat met een
contingent Afrikaanse grootmeesters én rijzende ster Martijn van
IJzendoorn dit jaar de sterkste bezetting uit de achtjarige historie had.
Tegen de deelnemers van wat
minder allooi legde Scholma de basis voor zijn zege. Voor elke speler
uit de hoge hoed van het lotingssysteem was in zijn veelzijdig repertoire wel een recept voorhanden. En
toen hem tegen stad-Groninger René Wijpkema een curieuze blunder
ontglipte, wist Scholma uit de positionele puinhoop nog een plusremise te peuren.
Om vervolgens ten koste van
Hoogeveens talent Nick Waterink en
subtopper Matthias de Kruijf in
fraaie stijl de koppositie te pakken
en niet meer af te staan
Ook tegen de grootmeesterlijke
oppositie kwam Scholma geen moment in de problemen. Nadat favo-
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werd, is een mooie opsteker voor het
aanstaande WK in oktober in Tallinn. Net als in Hoogeveen moeten
de deelnemers dan zien te overleven
in een Zwitserse tombola, waarin alleen de eerste vier de finale halen.
De organisatie kan terugkijken op

riet Martijn van IJzendoorn zich
maar net kon loswurmen uit een
hangende vleugel, begrepen zowel
Jean Marc Ndjofang als Thomy
Mbongo, dat bij Scholma dit keer
niets te halen viel. De vorige week in
Kameroen geridderde Ndjofang probeerde het in de slotronde nog tegen
Ladji Fofana, maar de sympathieke
Ivoriaan liet niet met zich sollen en
schoof bekwaam naar remise.
Martijn van IJzendoorn kon zijn
in het afgelopen jaar opgebouwde
heldenstatus geen vervolg geven.
Maar de fraaie zege op viervoudig
Gronings kampioen Nick Hoving,
waarmee hij op de valreep tweede
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een geslaagd toernooi. ,,De achtste
editie heeft met Auke Scholma een
prachtige winnaar gekregen en het
liep allemaal op rolletjes”, aldus
drijvende kracht Gerard Bruins. ,,We
zijn vooral erg trots op onze jeugd.
Zij hebben het de senioren behoorlijk lastig gemaakt en alle jeugdklassementen gewonnen.”
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor komende edities in volle
gang. Bij het tienjarig jubileum in
2019 wil de organisatie groots uitpakken, met het jaarlijkse schaaktoernooi in de herfstvakantie als
lichtend voorbeeld.
De begroting zal daarvoor stevig
moeten worden opgeschroefd. En
daarom hopen de dammers dat
naast hoofdsponsor Mijnheer Truck
Banden en diverse kleine sponsoren, de aantrekkende ondersteuning van Rabobank en gemeente
met kleine zetjes kan worden uitgebouwd.

