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Maikel Palmans (links) houdt namens Hoogeveen stand tegen Schiedamcrack Rob Clerc. FOTO EVA HOUTJES

Nog één zege scheidt
Hijken van landstitel
BERT DOLLEKAMP

ARNHEM/HOOGEVEEN Met de tien-

de overwinning op rij dwong
Hijken DTC in Arnhem een barrage af tegen Schiedam, dat geen
kind had aan het verzwakte
Hoogeveen.
Ronden lang hield Harm Wiersma bijna in zijn eentje het zijden
draadje intact, met daaraan de beoogde derde landstitel voor Hijken DTC. Maar zijn teamgenoten
begrijpen ook wel dat de statistische kans op het volgende hoogstandje van de trotse topscorer
van de ereklasse met de week
kleiner wordt. In Arnhem was
Wiersma zelfs als eerste klaar.
,,Maar je moet wel wat doen om
kansen te krijgen”, sprak de besnorde Fries veelbetekenend,
toen hij na een uiterst speculatieve opening de winst in de schoot
geworpen kreeg van jeugdtalent
Thijs Gerritsen. Om vervolgens
tevreden vast te stellen dat ook
diverse ploeggenoten de beuk erin gooiden, teneinde in de juiste
stemming te geraken voor het
competitietoetje tegen Schiedam.
Vooral de Groninger studenten Roel Boomstra, Wouter Sipma en Wouter Wolff schoven met
scherp.
Dat was nodig ook tegen het
gevaarlijke Arnhem. De uit Moskou ingevlogen Ivan Trofimov
had lijm aan zijn schijven, terwijl
Jan Ekke de Vries na een zoenoffer van romanticus Grotenhuis
meteen kon opgeven. Ook Aleksej Domchev, Hans Jansen en Auke Scholma kregen hun opponenten niet klein.
In de slotfase liep Hijken alsnog snel uit. WK-uitdager Roel
Boomstra voerde een explosieve
stelling tegen de jeugdige Niek
Smeitink met superieure techniek naar winst, terwijl Wouter
Sipma de oerdegelijke Michael
Palmer aftroefde met een staaltje
blufpoker eerste klas. Wouter
Wolff moest Arnhem-kopman
Frerik Andriessen na een wervelend optreden laten glippen,
maar Hendrik van der Zee toonde
zich opnieuw een betrouwbare
en mentaal sterke poortwachter.
De notaris van Friese komaf zette
de ervaren Peter Kort vanuit de
opening de duimschroeven aan
en liet niet meer los: 7-13.
Op dat moment was al bekend
dat uit Hoogeveen geen hulp te
verwachten viel. Schiedam kon
zich na de nul in Hijken voor het
eerst dit seizoen geen misstap

permitteren en had alle verloven
ingetrokken. Hoogeveen was tegen topploegen als Huissen, Westerhaar en Hijken al dicht bij een
stunt, waarmee het nu zelf de
play-off kon ontlopen. Maar die
kans vervloog toen steunpilaar
Michel Stempher door griep geveld werd. Omdat invallers uit
het tweede team (dat zelf op degraderen stond) niet beschikbaar
waren, gingen Bé Brakels en Alberto Waterink uit het derde de
ongelijke strijd aan en kon Schiedam op zijn gemak op zoek naar
zwaktes in de Drentse linies. Ondanks snelle remises van Rick
Hakvoort tegen Anatoli Gantwarg en Klaas-Hendrik Leijenaar
tegen Tommy Mbongo moest
Hoogeveen zijn nek wel uitsteken, wat behalve de dappere strijders Alberto Waterink en Bé Brakels ook Nick Waterink, Maarten
Wichgers en Natalja Sadowska de
kop kostte. Met vijf bordzeges
was Schiedam derhalve ruim bedeeld. Het door bondscoach Rob
Clerc tegen Maikel Palmans gemiste juweel zal de damliteratuur
tóch wel halen: 5-15.
En zo mogen Schiedam en Hijken op 3 maart in Huissen onderling uitmaken wie een geweldig
seizoen bekroont met de landstitel. Schiedam heeft net als onlangs in Hijken aan 10-10 genoeg.
Maar daar zitten de Drenten niet
mee. Na tien onder de druk van
het moéten winnen geboekte zeges kan de elfde er nog wel bij.
Hoogeveen is veroordeeld tot
de play-off met Damcombinatie
Frieslân, dat in de Hoofdklasse A
achter kampioen Lunteren, maar
voor Dammers uit Oost en het
Groninger Het Noorden de tweede plaats pakte.
UITSLAGEN
Ereklasse:
Arnhem - Hijken DTC 7-13: 1. Van de Weerdhof
- Trofimov 1-1, 2. Smeitink - Boomstra 0-2, 3.
Grotenhuis - De Vries 2-0, 4. Gerritsen Wiersma 0-2, 5. Hin Wing - Domchev 1-1, 6.
Andriessen - Wolff 1-1, 7. Terwel - Jansen 1-1,
8. Twilhaar - Scholma 1-1, 9. Kort - Van der Zee
0-2. 10.Palmer - Sipma 0-2.
MTB Hoogeveen - Schiedam 5-15: 1. Hakvoort
- Gantwarg 1-1, 2. Palmans - Clerc 1-1, 3.
Leijenaar - Mbongo 1-1, 4. A. Waterink - Van
Berkel 0-2, 5. Wichgers - Heusdens 0-2, 6.
Sadowska - Meijer 0-2, 7. Z. Palmans - Luteijn
1-1, 8. N. Waterink - Slump 0-2, 9. NDiaye Remeijer 1-1, 10. Brakels - Kos 0-2.
Overige uitslagen: Westerhaar - Culemborg
11-9, Arnhem 11-10, Rijnsburg - Huissen 4-16,
Tilburg - Wageningen 11-9, Gouda - 020
Amsterdam 13-7.
Eindstand: 1. Schiedam 11-20 (66) play-off,
2. Hijken DTC 11-20 (58) play-off, 3.
Westerhaar 11-19 (40), 4. Huissen 11-16 (34),
5. Culemborg 11-13 (12), 6. Wageningen 11-9
(-8), 7. Arnhem 11-9 (-16), 8. Gouda 11-6 (-6),
9. Tilburg 11-6 (-32), 10. Hoogeveen 11-6
(-26) play-off, 11. Amsterdam 11-4 (-42)
degradeert, 12. Rijnsburg 11-0 (-80)
degradeert.

