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Teamspirit Schiedam
is Hijken te machtig
spelers bij Hijken DTC ten spijt
toonde Schiedam zich in een meeslepende barrage het beste clubteam van Nederland.

‘Ik had het beste
spel en had dit
achteraf scherper
kunnen spelen’

,,Alles wat mis kon gaan, ging mis.”
Auke Scholma gaf na afloop een
even simpele als rake verklaring
voor de voor Hijken DTC onthutsende ontknoping van de barrage om
de landstitel dammen. Zelf had de
grootmeester uit Baflo in de laatste
partij van de middag als enige van
zijn team een sluitende winst voor
het grijpen.
Toen had de thuisclub de buit al
binnen en hielp zelfs een vermaning van de gefascineerd toekijkende Schiedammer burgervader Lamers nie, om het feestelijke geroezemoes van het thuispubliek te
dempen. Het was dan ook alleszins
begrijpelijk dat Scholma verslapte
en daardoor zijn tegenstander Casper Remeijer de gelegenheid bood
met een fraaie ontsnapping de eindstand op 13-7 te bepalen.
De nederlaag kwam hard aan bij
Scholma en zijn maten, die echter
de hand in eigen boezem staken.
Want hoe anders had het kunnen lopen als ze de teamdiscipline van de
thuisclub hadden getoond. Schiedam besefte terdege dat daarin haar
enige kans lag, gegeven het surplus
aan pure klasse aan Drentse kant.
Direct na de 11-9 nederlaag begin
februari in Hijken zette teamchef
Rob Clerc (in het dagelijks leven nationaal bondscoach) zonder pardon
de Letse grootmeester Vipulis aan
de kant. Deze was tegen Harm
Wiersma vooral in mentaal opzicht
compleet door het ijs gezakt en
Clerc voorzag dat ook in de barrage
stressbestendigheid de doorslag
zou geven. En dus bleven de tech-

nisch beperkte maar wel stabiele Luteijn, Kos en Remeijer in de ploeg en
werd de Kameroener Tommy
Mbongo als vervanger voor Vipulis
opgetrommeld.
Enige onzekere factor was de opstelling, die zaterdag kort tevoren
moet worden ingeleverd. Omdat
spelers niet op sterkte hoeven zitten, is elke paring denkbaar; met alle tactische kansen van dien.
Om kwart voor twaalf kon Clerc
zijn ploeggenoten echter melden
het ‘goed zat’, aangezien het ratingverschil met Hijken nergens onoverbrugbaar was. Alleen Ron Heusdens (tegen Jan Ekke de Vries) en
Anatoli Gantwarg (tegen Hendrik
van der Zee) mochten voorzichtig
hengelen naar winst.
De overige acht kregen opdracht
linea recta aan te koersen op remise,
omdat een 10-10 immers voor Schiedam vanwege het iets betere bordsaldo volstond.
Maar Hijken liet dit niet zomaar
gebeuren. Wouter Sipma en Aleksej
Domchev maakten weinig klaar,
maar aan bord 2 kreeg Ivan Trofimov tegen de jeugdige Jitse Slump
een geweldige stelling in handen.
Omdat ook Auke Scholma, Hans
Jansen en Wouter Wolff ruim aan de
leiding gingen, sloot Harm Wiersma
al vroeg vrede met Rob Clerc, met
wie hij veertig jaar geleden al de degens kruiste.
Daar kreeg de grossier in wereldtitels al snel spijt van. ,,Ik had toch
het beste spel en had dit achteraf
scherper kunnen spelen.” Even later
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Hans Jansen (links) en Roel Boomstra konden het tij voor Hijken DTC niet keren.

moest de tweede Hijken troef Roel
Boomstra erkennen dat Tommy
Mbongo niet te passeren was. De
Afrikaan deed waarvoor hij was ingehuurd en schoof koeltjes naar remise.
Bij 4-4 begon de wedstrijd echt te
schuiven ten faveure van de thuisclub. Eerst wurmde Jeroen Kos zich
met het nodige geluk los uit de
houdgreep van Hans Jansen. Vervolgens kwam Wouter Wolff precies
een tempo tekort tegen Anton van
Berkel. Toen volgde de doodsteek
voor Hijken. De arme Trofimov
blokkeerde in zijn verlangen naar
winst en zakte volledig door zijn
hoeven tegen de alert counterende
Slump. Met negen punten in de tas
kon Schiedam niets meer gebeuren.
Dat Hendrik van der Zee en Jan Ekke
de Vries in toch al beroerde stelling
de remise misten, was slechts voor
de statistiek van belang.
En zo blijft Hijken DTC na een geweldige achtervolging met lege handen. Excuses te over: vanwege een
nadelig programma, aantoonbaar
sterkere tegenstand, daardoor minder bordpunten en een zwalkende
wedstrijdcommissie moest het in
het hol van de leeuw winnen om
kampioen te worden. Niet onmogelijk, omdat Hijken onder aanvoering van ereklasse topscorer Harm
Wiersma de beste spelers heeft.
Maar daar ging het zaterdag niet
om. Schiedam toonde zich overtuigend het beste team en is daarom de
terechte landskampioen.
UITSLAGEN
Van Stigt Thans Schiedam - Hijken Drents
Tiental Combinatie 13-7.
1. Anton van Berkel - Wouter Wolff 1-1, 2. Jitse
Slump - Ivan Trofimov 2-0 3. Casper Remeijer Auke Scholma 1-1 4. Rob Clerc - Harm Wiersma
1-1, 5. Anatoli Gantwarg - Hendrik van der Zee 2-0,
6. Jeroen Kos - Hans Jansen 1-1 7. Thomy Mbongo
- Roel Boomstra 1-1, 8. Ron Heusdens - Jan Ekke
de Vries 2-0, 9. Frits Luteijn - Aleksej Domchev 1-1,
10. Hein Meijer - Wouter Sipma 1-1.
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