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Hijken is zo sterk als
‘zwakste’ schakel
BERT DOLLEKAMP

HIJKEN Terwijl MTB Hoogeveen
kansen en punten morste in Culemborg, zette Hijken DTC het titanenduel met landskampioen Huissen naar zijn hand.

Rond drie uur in de middag heerst in
het dorpshuis in Hijken een serene
rust bij de kraker in de ereklasse. Af
en toe maken de spelers een rondje
langs de borden. Als volleerde wijnproevers taxeren ze de wedstrijd en
stemmen er hun eigen spel op af. Alles in het besef dat op dit niveau een
enkele fout beslissend kan zijn.
Aan bord 1 gaat de prima spelende
Roel Boomstra aan de leiding tegen
collega-kopman Alexander Baljakin,
maar deze houdt de schade binnen
de perken. Ook Hendrik van der Zee,
Auke Scholma en Alexeï Domchev
zullen het evenwicht niet verbreken.
Maar aan zeker vijf borden verschuift het voordeel naar Drentse
kant. Hans Jansen brengt naamgenoot Gérard aan het wankelen en
ook Jan Ekke de Vries en beide Wouters (Sipma en Wolff) staan oppermachtig ten opzichte van hun tegenspelers.
Het werkt allemaal door aan de
twee resterende borden. Tegen vier
uur ‘s middags valt de beslissing.
Harm Wiersma heeft Jos Stokkel in
een klassiek tempoweb gevangen en
wikkelt af naar een onoverzichtelijk
eindspel.
Met nog luttele seconden op de
klok gaat Stokkel in de fout en geeft
meteen op. Op Toernooibase concludeert Paul Oudshoorn: ,,Harm is bij
uitstek de man die dergelijke gigaberekeningen, met het vereiste
voorstellingsvermogen aan kan.”
Dan dromt de meute sin Hijken
amen bij het derde bord. Routinier
Jacob Okken ontbeert al geruime tijd
vorm en zelfvertrouwen, maar biedt
de gevaarlijke Jasper Lemmen prima
partij.
Als de Huissenaar met een riskante opstoot de gelijkmaker wil forceren, dwingt Okken met vaste hand
schijfwinst af en neemt even later
opgelucht de felicitaties in ontvangst. Hijken heeft zich zo sterk getoond als zijn zwakste schakel en
kan de slotfase van de competitie
derhalve met vertrouwen tegemoet
zien: 12-8.
Aan inzet en spelvreugde ondertussen geen gebrek bij MTB Hoogeveen, maar de soliditeit is in Culemborg ver te zoeken. Al na een half uur
gaat Joël Palmans gruwelijk in de
fout tegen Pim Meurs en vervolgens
ziet Nick Waterink zijn stelling door
een elementaire constructiefout instorten.

Jacob Okken

Dat niets doen ook een optie is bewijst Michel Stempher, door op de
achterlijn een enorme aanval van de
Wit-Rus Bulatov te pareren en deze
vervolgens elegant naar de afgrond
te schuiven.

Okken dwingt
met vaste hand
schijfwinst af en
zegeviert
Maarten Wichgers mist tegen
Sven Winkel in tijdnood voor open
doel, zodat Klaas-Hendrik Leijenaar
niets anders rest dan een wanhoopsoffensief, dat eindigt zoals de wedstrijd begonnen was: met een enorme mispeer. Daardoor gaat MTB
Hoogeveen uiteindelijk met 12-8 ten
onder.
UITSLAGEN
Ereklasse zevende ronde:
Hijken DTC-Huissen 12-8: 1. Boomstra - Baljakin
1-1, 2. Van der Zee - Hendriksen 1-1, 3. Okken Lemmen 2-0, 4. Wolff - De Koning 1-1, 5. Domchev
- Van Aalten 1-1, 6. De Vries - Joosten 1-1, 7.
Scholma - Krajenbrink 1-1, 8. Sipma- Linssen 1-1,
9. Wiersma - Stokkel 2-0, 10. H. Jansen - G.
Jansen 1-1.
Culemborg - MTB Hoogeveen 12-8: 1.
Harmsma-Koster 1-1, 2. De Voogd-Eggens 1-1, 3.
S. Winkel - Wichgers 1-1, 4. Messemaker Waterink 2-0, 5. Valjuk-Hakvoort 1-1, 6. Meurs -J.
Palmans 2-0, 7. B. Winkel - Z. Palmans 1-1, 8. Van
den Borst - M. Palmans 1-1, 9. Steijlen - Leijenaar
2-0, 10. Bulatov - Stempher 0-2.
Overige uitslagen: Schiedam-Wageningen 12-8,
Arnhem-Amsterdam 9-11, Westerhaar-Gouda
11-9, Rijnsburg-Tilburg 9-11.
Stand: 1. Schiedam 7-14 (46), 2. Hijken DTC 7-12
(44), 3. Westerhaar 7-12 (30), 4. Culemborg
7-12(24), 5. Huissen
7-11 (22), 6. Wageningen 7-7, (-2), 7. Arnhem 7-6
(-10), 8. Hoogeveen 7-4 (-10), 9. Tilburg 7-4 (-28),
10. Amsterdam
7-2 (-38), 11.Gouda 7-0 (-24), 12. Rijnsburg 7-0
(-54).

