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Boomstra en Wiersma
weer een klasse apart
BERT DOLLEKAMP

WAGENINGEN/HOOGEVEEN Aan de
hand van zijn wereldsterren Roel
Boomstra en Harm Wiersma effende Hijken DTC in Wageningen het
pad naar de topper tegen Huissen.
Onderin klom MTB Hoogeveen ten
koste van Rijnsburg uit de kelder
van de ereklasse.

De besneeuwde wegen naar de
oevers van de Rijn waren voor de
Drenten een stuk verraderlijker dan
de route naar de overwinning. Toen
het gezelschap eenmaal op vertrouwd zwart-wit terrein was, kon
men leunend op een fors ratingverschil rustig op zoek naar de zwaktes
in het Wageningse collectief. Voor
Hijken een mooie generale voor de
komende thuisbeurt tegen landskampioen Huissen, dat onlangs uitgerekend in Wageningen zijn eerste
puntverlies leed.
Afgezien van Jan Ekke de Vries, die
de stuurloos over het bord zwalkende Johan Sterrenburg verzuimde in
te rekenen, stuitten de Drenten over
de hele linie op stevig verzet. En dan
is het fijn als je twee absolute wereldtoppers in de gelederen hebt. Harm
Wiersma en Roel Boomstra bestookten hun opponenten Ester van Muijen en Marcel Monteba met ragfijn
positiespel en verzilverden hun
voordeel met fraai in de stand gevlochten tactische wendingen. Het
lijkt zo simpel en vanzelfsprekend als
men het naspeelt. Maar dat komt
omdat de oppervlakkige toeschouwer alleen de uitkomst van taxaties
en berekeningen ziet. Per saldo is wat
de grootmeesters in het go-, schaakof damspel doen oneindig veel complexer dan het programmeren van
oprukkende zelflerende computersystemen. Deze zijn immers alleen
afhankelijk van de stroomvoorziening en kunnen daarbij niet verkouden, gefrustreerd, eigenwijs, verliefd
of gewoon minder gemotiveerd zijn.
Vooral de juiste motivatie is voor deze voormalige wereldkampioenen
soms lastig op te brengen. Als weinig
anderen gaat de damsport hen aan
het hart en ze weten uit eigen ervaring dat het organisatorisch, financieel en bestuurlijk al jaren behelpen is.
Gelukkig voor Hijken waren
Wiersma en Boomstra desondanks
op hun post. En dat zal hun teamgenoten voor komende zaterdag vertrouwen inboezemen. Maar ook zij
zullen meer nog dan tegen Wageningen op scherp moeten staan. Evenals
vorige jaren staat Huissen een punt
voor en zal het naar verwachting de
borden volstorten met beton. Maar
een Hijken DTC in goeden kan ook
dan in de buurt komen van haar soli-

Roel Boomstra
de zege op de Wageningse Berg: 8-12
Onderin had Hoogeveen voor het
sleutelduel tegen hekkensluiter
Rijnsburg zijn Afrikaanse troef Macodou NDiaye van stal gehaald. Maar
Rijnsburg kopman en oud Hijken
DTC speler Wim Bremmer is voor
niemand bang en zette de verbouwereerde grootmeester in een verwoes-

De Drenten
stuitten over de
hele linie op
stevig verzet
tende aanval compleet van het bord.
Ook Maikel Palmans en Antoine Koster gingen onderuit tegen het ondernemende Westlandse ploegje. Met
vijf gave treffers trok Hoogeveen
toch aan het langste eind. Rick Hakvoort (als de brandweer), Joel Palmans (mooi slagwerk), Klaas Hendrik
Leijenaar (zigzag over rechts), Michel
Raphaël (Coup Stempher) en Zainal
Palmans (Roozenburg Hek) trokken
Hoogeveen uit de kelder: 12-8.
UITSLAGEN
Ereklasse zesde ronde:
Wageningen - Hijken DTC 8-12: 1. Verheul - Van
der Zee 1-1, 2. Monteba - Boomstra 0-2, 3.
Groenendijk - Domchev 1-1, 4. Ivens -Sipma 1-1, 5.
Sterrenburg - De Vries 1-1, 6. Van Muijen - Wiersma
0-2, 7. De Kruijff - Scholma 1-1, 8. Van Beek - Wolff
1-1, 9. Keurentjes - Okken 1-1, 10. Wesselink Jansen 1-1.
Huissen - MTB Hoogeveen 11-9: 1. Waterink Rijken 1-1, 2. Wichgers – Van Dusseldorp 1-1, 3.
NDiaye - Bremmer 0-2, 4. Z. Palmans – De Mooij
2-0, 5. J. Palmans - Kromhout 2-0, 6. Leijenaar –
Meijer 2-0, 7. Hakvoort - Hoogewoning 2-0, 8. M.
Palmans – Wielaard 0-2, 9. Stempher –
Schoneveld 2-0, 10. Koster – Den Hollander 0-2.
Overige uitslagen: Huissen - Culemborg 11-9,
Amsterdam - Schiedam 6-14, Gouda - Arnhem
9-11, Tilburg - Westerhaar 8-12.
Stand: 1. Schiedam 6-12 (42), 2. Huissen 6-11
(26), 3. Hijken DTC 6-10 (40), 4. Westerhaar 6-10
(28), 5. Culemborg 6-10 (20), 6. Wageningen 6-7,
(2), 7. Arnhem 6-6 (-8), 8. Hoogeveen 6-4 (-6), 9.
Tilburg 6-2 (-30), 10. Gouda 6-0 (-22), 11.
Amsterdam 6-0 (-40), 12. Rijnsburg 6-0 (-52).

