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Oud-wereldkampioen Harm Wiersma schitterde als vanouds in Rijnsburg.
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Weergaloze Wiersma
wijst Hijken de weg
BERT DOLLEKAMP

Terwijl
de dammers van Hoogeveen
door Arnhem op hun plek werden gezet, is Hijken DTC met een
weergaloze Harm Wiersma in
Rijnsburg aan een lange inhaalrace begonnen.

RIJNSBURG/HOOGEVEEN

De clubcompetitie is pas twee
ronden gevorderd, maar een
voorname kandidaat voor de
mooiste winstvoering heeft zich
al gemeld in de persoon van
Harm Wiersma. De inmiddels 64
jarige oud-wereldkampioen heeft
getuige zijn spel in Rijnsburg nog
niets aan klasse ingeboet.
Schijnbaar lukraak over het
bord gestrooid sprokkelhout
transformeerde hij binnen enkele zetten tot een surrealistisch
meesterwerk, waarin alles klopte.
Opponent Wim Bremmer, die
eind vorige eeuw nog enkele seizoenen voor het toenmalig
Drents Tiental uitkwam, had zojuist zijn egelstelling verlaten
voor een frisse winstpoging toen
Wiersma hem een onmogelijke
één om drie combinatie naar
dam aanbood.
,,Dat zag hij totaal niet aankomen”, stelde de Fries tevreden
vast. ,,De stelling wemelde ineens
van de tactische finesses en dat
groeide hem boven het hoofd, al
moest ik wel scherp rekenen om
de winst veilig te stellen.”
Dat deed Wiersma overtuigend, waarmee hij zijn team de
weg wees naar een afgetekende
zege. Jan Ekke de Vries legde een
invaller over de knie, Hans Jansen
glorieerde vanuit oud-Hollands
klassiek en Wouter Sipma veegde
zijn rechterflank schoon. Bij 5-13
was het wachten op Roel Boomstra, die in zijn laatste optreden

voor het WK diep moest gaan tegen de taaie Richard Kromhout,
maar uiteindelijk slim laverend
diens twee dammen wist te vangen: 5-15.
MTB Hoogeveen kon de bliksemstart bij 020 geen vervolg geven en is na de oorwassing door
het gepromoveerde Arnhem terug bij af. Het voert te ver om de
nederlaag toe te schrijven aan het
ontbreken van de Senegalees Macodou NDiaye, temeer omdat de
weer beschikbare Antoine Koster
probleemloos
naar
remise
schoof. Maar van de teamdiscipline die de gelouterde NDiaye tegen 020 als vanzelf afdwong, was
weinig meer over.
Teamcaptain Rick Hakvoort
struikelde tegen routinier Henk
Grotenhuis in gewonnen positie
over zijn eigen schijven, Maarten
Wichgers zag zijn lange vleugel
kaalgeplukt en ook Joël Palmans
(te passief) en zijn broer Zainal (te
riskant) ontbeerden de goede
maatvoering.
Daar kon de thuisclub te weinig tegenover stellen. Licht voordeel aan de borden 3, 5, 8 en 10
verdampte en alleen Klaas Hendrik Leijenaar hield met een stijlvolle zege op Erik van de Weerdhof de hoop op betere tijden levend: 7-13.
UITSLAGEN
Ereklasse
dammen
tweede
ronde.
Rijnsburg-Hijken DTC 5-15: 1. Schoneveld Jansen 0-2, 2. Wielaard - Okken 1-1, 3.
Kromhout - Boomstra 0-2, 3. 4. Van
Dusseldorp - Van der Zee 1-1, 5. Den Hollander
- Domchev 1-1, 6. Bremmer - Wiersma 0-2, 7.
Hogewoning - Sipma 0-2, 8. Meijer - Wolff 1-1,
9. De Mooij - Scholma 1-1, 10. Hol - De Vries
0-2.
MTB Hoogeveen - CTD Arnhem 7-13: 1.
Hakvoort - Grotenhuis 0-2, 2. Leijenaar - Van
de Weerdhof 2-0, 3. M. Palmans - Aliar 1-1, 4.
Koster - Kort 1-1, 5. Waterink - Palmer 1-1, 6.
Wichgers - Terwel 0-2, 7. J. Palmans Gerritsen 0-2, 8. Stempher - Andriessen 1-1, 9.
Z. Palmans - Wong 0-2, 10. Sadowska Twilhaar 1-1.

