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Derde
landstitel
dammers
Hijken DTC
BERT DOLLEKAMP
HIJKEN Na een ruime 15-5 zege op de
reserves van Schiedam maakte een
platte platte kar met de landskampioen na 2014 en 2016 opnieuw een
ereronde door Hijken.

Eigenlijk was de
competitie in de
ereklasse vrijdag
al in hogere zin
beslist. De eis van
Westerhaar om
Hijken wegens
niet opkomen bij
het inhaalduel
van 12 januari Wiersma
twee punten in
mindering te geven, werd door de
beroepscommissie van de bond
naar de prullenbak verwezen.
Eerder had de protestcommissie
al verordonneerd dat het oorspronkelijk op 5 januari geplande duel helemaal niet naar 12 januari had mogen worden verplaatst. Op beide data had Hijken immers wel wat beters
te doen met de organisatie van de
WK-match tussen Roel Boomstra en
Alexander Schwarzman.
En dus scheen zaterdag bij de slotronde een vrolijke lentezon op de
Dorpshoeve in Hijken. De thuisclub
koesterde twee punten voorsprong
op titelverdediger Schiedam, nadat
het twee weken te voren in het hol
van de leeuw een kostbaar punt gered had.
Voor de reserves van de concurrent was het in Hijken een ongelijke
strijd. De vroege remise van nationaal aspirantenkampioen Berke
Yig ittürk (16), die tegen Roel Boomstra in recordtempo de houtjes van
het bord schoffelde, bleek slechts
uitstel van executie.
Namens Hijken doceerde Aleksej
Domchev het afdwingen van slechte
ruilen, lokte Martin Dolfing routinier Van der Stap in een doodlopende steeg en piepelde Wouter Sipma
Kees Romijn. Alleen de Senegalees
Ndione trok namens Schiedam de
trukendoos open. Dat had hij tegen
Hans Jansen beter niet kunnen
doen. Het combinatiegenie gunde
de Afrikaan een mooie vijfklapper
en twee dammen en schoof onverstoorbaar naar winst.
Daarmee stond de teller voor Hijken op negen. Oud-wereldkampioen Harm Wiersma, opnieuw de
trotse topscorer van de ereklasse,
mocht tegen Waldo Aliar de kampioenspunten binnenbrengen. De verhoudingen waren ruim 46 jaar na
het WK-duel tussen de toenmalige
jonkies ongewijzigd. In fraaie stijl
drukte Wiersma de Surinamer van
het bord en verzekerde Hijken zich
van haar derde landstitel: 15-5.
UITSLAGEN
Hijken DTC - Schiedam 2 15-5: 1. Boomstra Yig ittürk 1-1, 2. Scholma - Prinsen 1-1; 3. Wiersma
- Aliar 2-0, 4. Domchev - De Jager 2-0, 5. Drent Hageman 1-1, 6. Van der Zee - Van den Berg 1-1, 7.
Sipma - Romijn 2-0, 8. Dolfing - Van der Stap 2-0,
9. Jansen - Ndione 2-0, 10. Wolff - Niami 1-1.
Overige uitslagen: Westerhaar - Schiedam 9-11,
Culemborg -Tilburg 11-9, Huissen - Gouda 12-8,
Wageningen -Lunteren 14-6, Arnhem-Hoogeveen
9-11.
Eindstand: 1. Hijken DTC 11-21 (154), 2.
Schiedam 11-19 (132), 3. Huissen 11-17 (127), 4.
Culemborg 11-15 (123), 5. Westerhaar 11-11
(115), 6. Wageningen 11-10 (101), 7. Gouda 11-9
(99), 8. Tilburg 11-8 (99), 9. Hoogeveen 11-7 (91)
Play-off , 10. Arnhem 11-6 (96) Play-off, 11.
Schiedam 2 11-5 (93) degradeert, 12. Lunteren
11-3 (90) degradeert.

