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Scholma redt Hijken
met flitsende zege
BERT DOLLEKAMP

SCHIEDAM In een ware thriller hiel-

den de dammers van Hijken DTC
dankzij Auke Scholma een kostbaar punt over aan de ereklassekraker in en tegen landskampioen
Schiedam.
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Het kon voor Hijken zaterdag alle
kanten op in het hol van de enige
concurrent en titelverdediger Schiedam. Evenals vorig jaar troffen de
teams elkaar in de slotfase van de
competitie.
De Drenten hebben geleerd van
de kater van vorig jaar en staan al het
hele seizoen op scherp, hetgeen resulteerde in een fraaie reeks en een
onaantastbaar doelsaldo.
Het is een logisch gevolg van de
torenhoge gemiddelde rating van
het grootmeestercollectief. Toch
groeit het sponsorgeld preses Wim
Koopman en zijn gevolg niet op de
rug, want een hotelletje in de buurt
van Schiedam kon er daags voor de
topper blijkbaar niet vanaf. De lange
reis op zaterdagochtend had onmiskenbaar zijn weerslag op het vertoonde spel.
Gelukkig voor de Drenten trof de
snipverkouden Auke Scholma na de
lange rit vanuit Baflo een aangenaam klimaat aan het vierde bord.
Opponent Casper Remeijer ging de
complicaties niet uit de weg, met
een duel op het scherp van de snede
als gevolg.
Gaandeweg werd Scholma duidelijk dat een bordzege dringend gewenst was en de 62-jarige grootmeester verzamelde in fraaie stijl de
kopij voor zijn damrubriek van aanstaande zaterdag.
Kersvers wereldkampioen Roel
Boomstra stuitte aan het tiende
bord op bijzonder taai verweer van
Frits Luteijn. Toch leverde hij alleen
al door zijn aanwezigheid een nuttige bijdrage. Toen Luteijn na afloop
aan Remeijer vroeg waarom hij toch
zoveel risico had genomen, kreeg hij
te horen dat diens paring met Boomstra hem tot die tactiek had doen besluiten.
Ondertussen was Anatoli Gantwarg tegen Martin Dolfing in grote
problemen geraakt. Met de winnende zet en daarmee de vrijwel zekere
titel voor het grijpen zag Dolfing
echter spoken en moest alsnog in remise berusten. Gelukkig voor Hijken
liet ook Hein Meijer een geweldige
kans onbenut. De Mokumer speelde

Auke Scholma in opperste concentratie.
de uit Sint-Petersburg ingevlogen
Ivan Trofimov volkomen zoek, maar
raakte vervolgens ook zichzelf kwijt.
Daarmee was een teamnederlaag
afgewend en kon Hans Jansen op
zoek naar het winnende punt. Vanuit een speelse opening was hij door
Ron Heusdens teruggedrongen en
in een lastig eindspel werd de spanning de doorgaans onverstoorbare
grootmeester te machtig. Waar een
simpel vingerzetje had volstaan,
greep Jansen gruwelijk mis. Daardoor kan de platte kar nog twee weken in een Hijker schuur blijven: 1010.
Onderin is het zijden draadje
waaraan de dammers van Hoogeveen al maandenlang bungelen, nog
steeds niet geknapt. De held van het
team was opnieuw Zainal Palmans.
In Westerhaar had hij twee weken tevoren in een heroïsch eindspel op de
valreep een punt gered. In het do or
die-duel met Lunteren zette hij zijn
team na een geweldige aanval met
een winnende doorbraak op voorsprong. En waar de Drenten voor-
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heen maar al te vaak verstrikt raakten in hun eigen hersenspinsels,
hanteerden ze dit keer de botte bijl
met verve, met negen onberispelijke
remises als resultaat. Na de 11-9 zege
heeft Hoogeveen het lot weer geheel
in eigen hand en kan het met een 1010 in Arnhem een plekje in de Playoff veiligstellen.
EREKLASSE TIENDE RONDE
1.
Schiedam–Hijken
DTC
10-10:
Mbongo–Wiersma 1-1, 2. Slump–Sipma 1-1, 3.
Clerc–Domchev 1-1, 4. Remeijer–Scholma 0-2, 5.
Kos–Van der Zee 1-1, 6. Meijer–Trofimov 1-1, 7.
Gantwarg–Dolfing 1-1, 8. Heusdens–Jansen 2-0,
9. Van Berkel–Wolff 1-1, 10. Luteijn–Boomstra 1-1.
MTB Hoogeveen–DES Lunteren 11-9: 1.
Vissers–Overeem 1-1, 2. Desmet–Van de Beek 1-1,
3. Waterink–Van Hierden 1-1, 4. Hakvoort–Van
Eck 1-1, 5. Leijernaar–Bos 1-1, 6. M.
Palmans–H.J. Lammers 1-1, 7. Eggens–Sanders
1-1,
8.
Wichgers–Klarenbeek
1-1,
9.
Sadowska–Timmerman 1-1, 10. Z. Palmans–A.
Lammers 2-0.
Overige uitslagen: Schiedam 2–Culemborg 8-12,
Tilburg–Huissen 7-13, Gouda–Wageningen 8-12,
Arnhem–Westerhaar 6-14.
Stand: 1. Hijken DTC 10-18 (139), 2. Schiedam
10-17 (121), 3. Huissen 10-15 (115), 4.
Culemborg 10-14 (112), 5. Westerhaar 10-11
(106), 6. Gouda 10-9 (91), 7. Tilburg 10-8 (90), 8.
Arnhem 10-6 (87), 9. Wageningen 10-8 (87), 10.
Schiedam 2 10-5 (88), 11. Hoogeveen 10-5 (80),
12. Lunteren 10-3 (85).

