11 december 2018 , pag. 32

WK-team Roel Boomstra
beslist Drentse damderby
BERT DOLLEKAMP

HIJKEN Het sprookje van de reus
Hijken DTC tegen klein duimpje
MTB Hoogeveen was snel uit voor
de hekkensluiter, voor wie de warming-up van WK-team Boomstra te
machtig was.

Voor een serieuze krachtmeting was
het verschil in Hijken eenvoudig te
groot. Bovendien is aan de vooravond van de WK-match van onderlinge rivaliteit niets te merken. Integendeel, Hijken en Hoogeveen zijn
goede buren die beseffen dat ze elkaar hard nodig hebben om hun spel
omhoog te stoten in de vaart der volkeren. En zo kan het gebeuren dat de
komende WK-match wordt opgeluisterd door de HANNN WK Match
Damtour, met als inspirators Jan Ekke de Vries (Hijken) en Zainal Palmans (Hoogeveen).
De enige echte wereldkampioen
in Hijken was trouwens Hoogeveenkopvrouwe Natalja Sadowska. De 27jarige Poolse heeft na een heroïsch
gevecht recordkampioene Zoja Golubeva onttroond en werd terecht in
de bloemen gezet: ,,It was the hardest ten days in my draughts career
i'm sure. So much stress, emotions,
tension. But now I can enjoy!” Daarmee doelde ze vermoedelijk niet op
het treffen met Martin Dolfing,
waarin ze secuur spelend net binnen
de remisegrenzen bleef.
Aan vrijwel alle borden had de titelfavoriet de overhand, maar voor
Hoogeveen pleit dat het allerminst
een walk-over was. Drie sterren uit
Team Boomstra bij de komende
match moesten eraan te pas komen
om de ban te breken.
Daarvan had Auke Scholma het
relatief gemakkelijk. Op de foto zien

Brooddammer Auke Scholma (links) versus internist Hans Thio: ieder zijn vak.
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we ter linker zijde de brooddammer
uit Baflo, rond de jaarwisseling explicateur in het WK-circus én uw
commentator in deze krant. Tegenstander is Hans Thio, die als internist in het ziekenhuis van Hardenberg de kost verdient. Ieder zijn vak,
zal Scholma gedacht hebben, want
hij stond hier een gezonde schijf
voor en schoof soepel naar winst.
Op dat moment had Harm Wiersma de buit al binnen. De ereklasse
topscorer toonde tegen Zainal Palmans in prachtige cadans wat de
combinatie van wereldklasse en
spelplezier vermag. Ondertussen is
de zesvoudig wereldkampioen niet
te beroerd om zich als wegbereider
van de match het vuur uit te sloffen
te lopen voor Roel Boomstra.
De hoofdpersoon kende tegen
oud teamgenoot Maikel Palmans
een geslaagde generale. Palmans

was vol lof over de riskante omsingeling, waarmee Boomstra zijn kansen zocht. ,,Roel liet het centrum helemaal aan mij. Ik stond echt niet
minder, maar toen ik even verslapte,
was het meteen gebeurd. Hij staat
volgens mij op scherp en ik beschouw hem als favoriet tegen
Schwarzman, die toch regelmatig
steekjes laat vallen.”
Boomstra zelf moet er hartelijk
om lachen. ,,Schwarzman is niet
voor niks wereldkampioen en met
Tsjizjov en Georgiev één van de grote Russen van deze tijd. Het is een geweldige uitdaging om tegen hem te
spelen en het zal er enorm om spannen wie wint. Het begin al te kriebelen van binnen, maar dat is alleen
maar een goed teken.”
Bij drie winstpartijen voor Hijken
bleef het en daar had iedereen vrede
mee: 13-7.

