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Harm Wiersma doet het weer
BERT DOLLEKAMP

HIJKEN Na een maandenlange achtervolging greep Hijken DTC de
trotse koploper Van Stigt Thans uit
Schiedam eindelijk in de kraag. En
weer was het Harm Wiersma die in
een zinderende slotfase de beslissing bracht.

,,Wordt het inmiddels niet gewoon
tijd dat we met man en macht proberen deze meneer voor het eerstvolgende WK in te schrijven?” Een van
de toeschouwers op de virtuele tribune ‘toernooibase’ verwoordt ongetwijfeld het gevoel dat vele damliefhebbers krijgen bij het optreden
van Harm Wiersma. Op 64- jarige
leeftijd toont de zesvoudig wereldkampioen van weleer nog immer tot
absolute wereldtop te behoren. Na
zes achtereenvolgende winstpartijen staat Wiersma inmiddels fier bovenaan de topscorerslijst. Waar hij
met de Schiedammer cracks Anatoli
Gantwarg en Rob Clerc een trio
vormt dat al veertig jaar geleden
prominent meedeed om de wereldtitel.
De mix van jonge honden en ervaren grootmeesters stond in Hijken
garant voor een meeslepend gevecht. Vooral de onderliggende
spanning was enorm. Voor Hijken
gold dat gewonnen moest worden.
De wetenschap dat voor hen tien remises volstond speelde echter vooral Schiedam parten. Alleen aan de
borden 1, 2, 5 en 8 ging men de strijd
aan, maar uiteindelijk kregen alleen
Rob Clerc tegen Wouter Wolff en Jitse Slump tegen Hendrik van der Zee
stevig voordeel.
Ondertussen kreeg Roel Boomstra tegen Frits Luteijn na een mislukte opening een geweldige stelling
in handen, maar moest na een even
kromme als effectieve verdediging
van de Haagse theoreticus in remise

De spanning is te snijden bij Hijken tegen Schiedam. Uiteindelijk bracht Hendrik van der Zee (rechts) het beslissende punt
over de meet. FOTO FRITS LUTEIJN
berusten. ,,Ik snap helemaal niets
van zijn spel” verzuchtte Boomstra,
die vreesde de titel voor zijn team
vergooid te hebben.
Maar terwijl niemand er meer op
rekende, offerde de Let Vipulis tegen
Harm Wiersma in zijn hang naar remise volkomen onnodig een schijf
en incasseerde prompt het loon van
de angst. Die klap kwam Schiedam
niet meer te boven. Wouter Wolff en
Hendrik van der Zee toonden namens Hijken wél de vereiste beheersing en schoven bekwaam naar het
verlossende punt: 11-9.
Daarmee lijkt een barrage tussen
Hijken en Schiedam onafwendbaar.
Beide teams zullen in de slotronde

tegen Arnhem en Hoogeveen op
scherp staan. Hoogeveen besefte
maar al te goed dat het de nacompetitie maar het beste al in Gouda kon
ontlopen. Zonder Macodou NDiaye
was het verschil met de thuisclub
echter te groot. Martijn van IJzendoorn en Erno Prosman schoven
Maarten Wichgers en Antoine Koster soepel opzij. Toen de fraaie winst
van Nick Waterinck door een blunderende Joël Palmans teniet werd
gedaan, was het feitelijk gebeurd.
Kansjes voor Michel Stempher, Rick
Hakvoort en Maikel Palmans konden worden weggestreept tegen de
minremises van Natalja Sadowska
en Klaas-Hendrik Leijenaar: 12-8.

UITSLAGEN
Ereklasse:
Hijken DTC - Schiedam 11-9: 1. Van der Zee Slump 1-1, 2. Wolff - Clerc 1-1, 3. Wiersma - Vipulis
2-0, 4. Trofimov - Remeijer 1-1, 5. Sipma Gantwarg 1-1, 6. Drent - Kos 1-1, 7. Jansen - Meijer
1-1, 8. De Vries - Heusdens 1-1, 9. Scholma - Van
Berkel 1-1, 10. Boomstra - Luteyn 1-1.
Gouda - MTB Hoogeveen 12-8: 1. Fennema Stempher 1-1, 2. Provoost - Sadowska 1-1, 3.
Clasquin - Hakvoort 1-1, 4. Van Klaveren - Waterink
0-2, 5. Mooser - Z. Palmans 1-1, 6. Van Eck - J.
Palmans 2-0, 7. Van de krol - M. Palmans 1-1,
Prosman - Koster 2-0, Hoogendoorn - Leijernaar
1-1, 10.Van IJzendoorn - Wichgers 1-1
Overige uitslagen: Culemborg - Arnhem 10-10,
Huissen - Westerhaar 10-10, Wageningen Rijnsburg12-8, Amsterdam - Tilburg 9-11.
Stand: 1. Schiedam 10-18 (56), 2. Hijken DTC
10-18(52), 3. Westerhaar 10-17 (38), 4. Huissen
10-14 (22), 5. Culemborg 10-13 (14), 6. Arnhem
10-9 (-10), 7. Wageningen 10-9 (-6), 8.
Hoogeveen 10-6 (-16).

