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Wiersma is weer
eens beslissend
voor Hijken DTC
BERT DOLLEKAMP

Opnieuw maakte
Harm Wiersma het verschil voor
Hijken DTC, dat ten koste van
Culemborg in het spoor bleef
van koploper Schiedam.
CULEMBORG

De grieperige Harm Wiersma
zegde afgelopen week in de aanloop naar het zoveelste Do or die
duel van titelpretendent Hijken
al zijn afspraken af. ,,In dit soort
wedstrijden telt elk detail en ik
wilde optimaal geprepareerd
achter het bord verschijnen”, aldus de 64-jarige Fries, die klasse
en ervaring paart aan een nog altijd voorbeeldige instelling. En
dat betaalde zich uit in Culemborg, waar Wiersma ondanks zijn
matige conditie, de hoofdrol opeiste en zijn team de weg wees.
Keuzeheer Jacob Okken had
zijn basisplaats vrijgemaakt voor
de Rus Ivan Trofimov, waarmee
Hijken liefst acht grootmeesters
in de ring bracht. Geen overbodige luxe, want omdat koploper
Schiedam ook titelverdediger
Huissen terzijde schoof, moest
van het eveneens voor zijn laatste kans vechtende Culemborg
gewonnen worden.
Het overwicht van de Drenten
was evident, maar het schortte
lange tijd aan de daadkracht en
een beetje geluk om te kunnen
oogsten. Zo deed Hendrik van
der Zee zichzelf en zijn team tekort door een riante stelling remise te geven, terwijl de fel aanvallende Wouter Sipma en Roel
Boomstra (tegen voormalig rivaal Pim Meurs) op inventief verweer stuitten.
Inmiddels had Harm Wiersma
voormalig Hijken topper Sven
Winkel met groot ongemak opgezadeld. Zeker van zijn zaak was
hij echter niet. ,,Het spel is zo
complex en ik had te weinig tijd
om alles goed door te rekenen.”
Maar dat bleek uiteindelijk niet
nodig, omdat Winkel onder de
aanhoudende druk bezweek.
Roel Boomstra was vol bewondering voor zijn illustere voorganger. ,,Harm laat zien dat hij niet
voor niets zesmaal wereldkampioen was. Knap zoals hij alle opties openhoudt en dan met een
schijnbaar onbetekenend tempozetje in zijn achterland toeslaat.’’

Het elfde punt werd binnengebracht door de enige Hijkener
zonder WK ervaring Jan Ekke de
Vries, die de sterke Wit-Rus Vatutin in een lastig klassiek duel bekwaam in bedwang hield: 9-11.
Daarmee houdt Hijken de kans
op een derde landstitel intact,
met de thuisbeurt op 3 februari
tegen Schiedam nog in het verschiet. Maar eerst wacht over
twee weken de burentwist in
Hoogeveen. De tweedejaars ereklasser is voor de duvel niet bang,

‘In dit soort
wedstrijden
telt elk
detail’
wat het opnieuw toonde in de degradatiedans met Dammend Tilburg. Nadat snelheidsmaniak
Rick Hakvoort na een gigantische
stuurfout uit de bocht vloog,
nam Michel Stempher de Kameroener Aligna combinatief te grazen. Bij soms halsbrekende scenes bleef het aan de borden 1, 3, 4
en 8 gelijk. Maikel Palmans sloop
tegen de Belg Depaepe ongezien
naar een winnende dam, maar de
ervaren Toine Brouwers deed
hetzelfde bij Nick Waterink. Na
een puike remise van Antoine
Koster was het slotakkoord voor
clubtopscorer Klaas-Hendrik Leijenaar, die een glanzende positiepartij onberispelijk afwikkelde
naar winst: 11-9.
UITSLAGEN
Ereklasse achtste ronde:
Culemborg - Hijken DTC 9-11: 1. De Voogd Sipma 1-1, 2. Valjuk - Jansen 1-1, 3. Meurs Boomstra 1-1, 4. Ruesink - Van der Zee 1-1, 5.
Steijlen - Trofimov 1-1, 6. Winkel - Wiersma
0-2, 7. Messemaker - Scholma 1-1, 8. Vatutin De Vries 1-1, 9. Bulatov - Wolff 1-1, 10.
Harmsma - Domchev 1-1.
MTB Hoogeveen - Dammend Tilburg 11-9: 1.
NDiaye - De Leeuw 1-1, 2. Stempher - Aligna
2-0, 3. Z. Palmans- Machtelinck 1-1, 4.
Sadowska - Daems 1-1, 5. M. Palmans Depaepe 2-0, 6. Leijenaar - Vandeberg 2-0, 7.
Waterink - Brouwers 0-2, 8. Wichgers - Hage
1-1, 9. Koster - Van Amerongen 1-1, 10.
Hakvoort - Van den Broek 0-2.
Overige uitslagen: Huissen - Schiedam 8-12,
020 Amsterdam - Westerhaar 8-12,
Wageningen - Arnhem 8-12, Gouda - Rijnsburg
11-9.
Stand: 1. Schiedam 8-16 (50), 2. Hijken DTC
8-14 (46), 3. Westerhaar 8-14 (34), 4.
Culemborg 8-12(22), 5. Huissen 8-11 (18), 6.
Arnhem 8-8 (-6), 7. Wageningen 8-7 (-6), 8.
Hoogeveen 8-6 (-8), 9. Tilburg 8-4 (-30), 10.
Gouda 8-2 (-22), 11. Amsterdam 8-2 (-42),
12. Rijnsburg 8-0 (-56).

Harm Wiersma wijst zijn team de weg.
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