27 november 2018 , pag. 32

Roedel grootmeesters teistert
met Wouter Wolff damvelden
Op jacht naar de
landstitel dammen verslond Hijken DTC met een
roedel van negen
grootmeesters
plus de mondiale
nummer acht
Wouter Wolff na
Huissen ook concurrent Culemborg.
BERT DOLLEKAMP
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et is preses Wim Koopman en zijn achterban
menens. Na de vorige
jaar verloren tweestrijd
tegen het ijzersterke dammerscollectief uit Schiedam laat Hijken DTC
niets aan het toeval over. En dus
werden voor de topper tegen het onberekenbare Culemborg alle verloven ingetrokken. Liefst negen grootmeesters van vlees en bloed verschenen in het sfeervolle kerkje te
Hijken. Een ongekende luxe voor de
voormalige ongekroonde koningen
van de degradatiezone. Sterker, een
dergelijke eregalerij was in de sterkste damcompetitie ter wereld nimmer eerder te zien.
Een beetje sporter weet echter ook
dat status en rating geen enkele garantie bieden. Ook voor Hijken zal
uiteindelijk het ploegverband beslissend zijn. Zodat de vergelijking
met een roedel wolven wel opgaat,
temeer daar de enige niet-grootmeester bij de Drenten Wouter
Wolff heet. Lang kan het niet duren
of de student wiskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft ook de
grootmeesterstitel op zak. Een jaar
geleden was hij met zijn achtste
plaats de sensatie van het WK en ook
dit jaar timmerde Wolff op het NK
(vijfde), Heerhugowaard (winst voor
wereldkampioen Schwarzman) en
onlangs op het jeugd-WK (tweede)
stevig aan de weg.
Tegen Culemborg sloeg een geweldige aanval van Wolff net niet
door, maar dat mocht de Hijker pret
niet drukken. Zeker omdat Roel
Boomstra de aimabele John van den
Borst in een ondoorzichtig klassiekje terzijde schoof en daarmee een
voorproefje gaf van een mogelijk
spelbeeld in de aanstaande WKmatch. Daar kon Harm Wiersma niet

Wouter Wolff... binnenkort de grootmeesterstitel op zak?

bij achterblijven. De demonstratie
van de weer geniale Fries tegen de
creatieve Pieter Steijlen werd door
teamgenoot Paul Oudshoorn op de
juiste waarde geschat: ,,Wat ik hartverwarmend vind, is het plezier dat
Harm nog uitstraalt met zijn spel!”
Dat gold dit keer iets minder voor
Hans Jansen, wiens geniale invallen
door Tjeerd Harmsma trefzeker in
het doosje werden gedeponeerd.
Diens pas 13-jarige zoon Simon
vocht als een leeuw tegen de ervaren
Hendrik van der Zee, maar moest
het uiteindelijk afleggen tegen de
notaris in Drentse dienst: 12-8.
Over twee weken gaat Hijken op
bezoek bij hekkensluiter Hoogeveen. De Drenten traden in Tilburg
aan zonder kopvrouwe Natalja Sadowska, die in Riga is verwikkeld in
een spannende WK-match met Zoja
Golubjeva.
Gelukkig was het speellokaal voor
de in Brussel woonachtige Macodou
NDiaye om de hoek en de Senegalees
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toonde zich zijn bescheiden gage
dubbel en dwars waard. Helaas trapte Maarten Wichgers in dubbel gevecht met stelling en klok in een opzichtig zetje. In de zenuwslopende
slotfase was de 10-10 binnen bereik,
toen Keita Desmet het verlangen om
tussen twee stukken richting dam te
piepen niet kon bedwingen. Van de
weerlegging zal hij akelig gedroomd
hebben: 11-9.
UITSLAGEN
Ereklasse zesde ronde.
Hijken
DTC-Culemborg
12-8:
1.
Trofimov-Bassirou Ba 1-1, 2. Domchev-Meurs 1-1,
3. Wiersma-Steijlen 2-0, 4. Van der Zee-S.
Harmsma 2-0, 5. Sipma-Oudshoorn 1-1, 6.
Wolff-Valjuk 1-1, 7. Boomstra-Van den Borst 2-0,
8. Dolfing-Thijssen 1-1, 9. Scholma–Ndjofang 1-1,
10. Jansen-T. Harmsma 0-2.
Dammend Tilburg - MTB Hoogeveen 11-9: 1.De
Leeuw-M. Palmans 1-1, 2. Daems-Leijenaar 1-1,
3. Budé-Waterink 1-1, 4. De Cokere-Ndiaye 0-2, 5.
Van den Broek-Wichgers 2-0, 6. Brouwers-J.
Palmans 1-1, 7. Van Amerongen-Z. Palmans 1-1,
8. Verboon-Vissers 1-1, 9. Hage-Hakvoort 1-1, 10.
Machtelinck-Desmet 2-0.
Overige uitslagen: Arnhem-Wageningen 12-8,
Westerhaar-Huissen 8-12, Schiedam-Lunteren
14-6, Schiedam2- Gouda 10-10.

