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Hijken kan meteen in de achtervolging
BERT DOLLEKAMP

HIJKEN Na een pijnlijke uitglijder in

de derby tegen Westerhaar kan titelpretendent Hijken DTC meteen
in de achtervolging op recordkampioen Huissen.

Volgens de eigen planning zou Hijken DTC na de landstitels van 2014
en 2016 komend voorjaar weer stuivertje moeten wisselen met recordkampioen Huissen. Aan de potentie
zal het niet liggen. Met de uit de failliete boedel van Apeldoorn overgenomen notaris van Friese komaf
Hendrik van der Zee is het basisteam
met zeven grootmeesters en een gemiddelde rating van 1450 het sterkste van de ereklasse. Maar statistieken tellen niet in de sport, zo bleek

weer eens in de ouverture tegen het
naburige Westerhaar, dat in vroeger
tijden een regelrechte Angstgegner
was voor de Drenten, maar tegenwoordig ronddobbert in de subtop
van het klassement.
De overgrootmeesters Harm
Wierma (64) en Vadim Wirny (52) deden elkaar geen pijn en haalden aan
de bar herinneringen op aan hun
WK match van 1984, waarin Wiersma zijn zesde en laatste wereldtitel
behaalde. Diens ‘erfgenaam’ Roel
Boomstra ging wel tot het gaatje,
maar kreeg het tegen de zich kranig
verwerende Gerbrand Hessing net
niet rond. Ook Wouter Sipma had
beet in een sprankelend duel met
Jan van Dijk, maar de behendige
Fries ontsnapte in het eindspel.
Toch leek er geen vuiltje aan de

lucht voor Hijken. Weliswaar bleven
ook de borden 1, 2 en 4 in evenwicht,
maar aan het tiende bord sloeg Hans
Jansen het gaatje dat beslissend had
moeten zijn. Het adagium dat de
meester zich in de beperking toont,
was echter niet aan de thuisclub besteed. Eerst zag Jacob Okken zijn terreinvoordeel compleet verdampen
tegen de sterk counterende Bert Aalberts. Vervolgens werd Auke Scholma na een onverantwoorde winstpoging hardhandig gevloerd door de
gehaaide Yuen Wong. Op dat moment had WK-ganger Wouter Wolff
zich in een prachtig duel met Edwin
Twiest al verzoend met remise. De
jeugdige Groninger kon zich na afloop de haren wel uit het hoofd trekken, want op de valreep miste hij
voor open doel de gelijkmaker: 9-11.

