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Heldenrol invaller baat Hoogeveen niet
BERT DOLLEKAMP

HOOGEVEEN/GOUDA Terwijl de dammers van Hijken DTC schijven
raapten in Gouda, bleef Hoogeveen
tegen Westerhaar, ondanks een
heldenrol van invaller Alberto Waterink, met lege handen.

Wat een puike instelling vermag,
toonde Alberto Waterink uit Zuidwolde bij zijn debuut in de ereklasse
dammen. De 51-jarige jurist, die het
spel leerde van zijn succesvolle zoon
Nick, werd uit het derde team gevist
om het gemis van Natalja Sadowska,
Macodou NDiaye en Antoine Koster
op te vangen. ,,De meeste spelers
hebben geen trek in een vette nul,
maar ik vond dat ik als teamleider
van het derde het goede voorbeeld
moest geven.”
Maar liefst 458 ratingpunten
moest Waterink op tegenstander
Gerbrand Hessing zien goed te maken, maar de Drent genoot met volle
teugen van zijn rol als underdog. ,,Al
voor de partij deelde ik een tikje uit.
Toen ik hem genereus een kopje
soep meebracht, keek hij net op zijn
mobiel wat mijn rating was. Ja jongen zei ik, jij kunt vandaag alleen

Alberto Waterink
maar verliezen en ik alleen maar
winnen.”
En dat maakte Waterink volledig
waar. Zonder in passiviteit te vervallen, worstelde hij zich door het middenspel, vlocht brutaal enkele trucjes in de stand en zag de aanvankelijke branie van zijn opponent omslaan in het besef dat hij die
veredelde huisdammer er niet onder
kreeg.
Terwijl de toeschouwers zich ver-

drongen om maar niets te missen,
brak Waterink ten koste van twee
schijven door naar dam en incasseerde na 73 zetten de dik verdiende remise.
Helaas bleek het niet voldoende
voor Hoogeveen, dat alleen Zainal
Palmans zag winnen. Michiel Stempher kon niet weten dat een punt genoeg was en werd in een ware heksenketel gevloerd door Jan van Dijk.
En Nick Waterink boog na kranig verweer het hoofd voor Westerhaar
kopman Vadim Virny.
Maar hij was apetrots op zijn vader, wiens remise alsnog goud waard
kan zijn, als aan het eind van de rit
het bordgemiddelde over klassenbehoud moet beslissen: 9-11.
Hijken DTC moet na de valse start
zien aan te klampen bij de kopgroep
van vier nog ongeslagen teams. Terwijl titelverdediger Huissen haar
eerste veer liet tegen Wageningen
(10-10), waren de Drenten in Gouda
geen moment in gevaar. Auke Scholma haalde de buit al na twaalf zetten
binnen, maar vermaakte zich de rest
van de middag prima. Zowel bij de
klassieker van Roel Boomstra tegen
Erno Prosman als de thriller tussen
Wouter Sipma en Martijn van IJzen-

doorn zat Hijken aan de pluskant
van de remise. Hans Jansen demonstreerde weer eens het betere koffiehuisdam, Wouter Wolff trok de truckendoos open en Hendrik van der
Zee schoof secuur naar zijn eerste zege.
Aleksej Domchev tenslotte had
zijn winst al aangekondigd. De bescheiden Litouwer zat kennelijk
goed in zijn vel, want zijn fraaie slotmotief kan zo aan de muur van het
Groninger Museum: 5-15.
UITSLAGEN
Ereklasse dammen vierde ronde
Damlust Gouda - Hijken DTC 5-15: 1.
Hoogendoorn - Jansen 0-2, 2. Clasquin - Scholma
0-2, 3. Bitter - Van der Zee 0-2, 4. Van de Krol Wolff 0-2, 5. Van IJzendoorn - Sipma 1-1, 6.
Prosman - Boomstra 1-1, 7. Van Klaveren - Okken
1-1, 8. Provoost - Wiersma 1-1, 9. Mooser - De Vries
1-1, 10. Kloosterman - Domchev 0-2
MTB Hoogeveen - Westerhaar 9-11: 1. Stempher Van Dijk 0-2, 2. M. Palmans - Yuen Wong 1-1, 3. J.
Palmans - Mol 1-1, 4. Z. Palmans - Hilberink 2-0,
5. A. Waterink - Hessing 1-1, 6. Wichgers - Salomé
1-1, 7. Hakvoort - Barkel 1-1, 8. N. Waterink - Virny
0-2, 9. Eggens - E. H1lberink 1-1, 10. Leijenaar
-Aalberts 1-1.
Overige uitslagen: Rijnsburg - Arnhem 8-12,
Wageningen - Huissen 10-10, Tilburg - Schiedam
7-13, Amsterdam - Culemborg 8-12,
Stand: 1. Schiedam 4-8 (30),), 3. Culemborg 4-8
(20), 3 Huissen 4-7 (22), 4. Wageningen 4-7 (8),
5. Hijken DTC 4-6 (24), 6. Westerhaar 4-6 (10), 7.
Arnhem 4-4 (-8), 8. Hoogeveen 4-2 (-8), 9. Gouda
4-0 (-16), 10. Amsterdam 4-0 (-20), 11. Tilburg
4-0 (-28), 12. Rijnsburg 4-0 (-34), 3-0 (-14).

