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Vierde titel in vizier voor Hijken
Terwijl Hoogeveen naarstig op
zoek is naar de
nooduitgang van
de ereklasse dammen, ligt Hijken
na een benauwde
zege op Westerhaar op koers
voor de vierde
landstitel.

BERT DOLLEKAMP

W

ie zich een partij tusdenksporters
sen
voorstelt als een beschaafde uitwisseling
van zetten tussen ietwat saaie intellectuelen, heeft nooit de streekderby tussen Hijken en Westerhaar bezocht. De landskampioen kent bij de
meeste tegenstanders zijn pappenheimers wel, maar op de grillige Sallandse middenmoter is voor Hijken
geen peil te trekken. Nog maar twee
jaar geleden gingen de Drenten met
11-9 onderuit en ook afgelopen zaterdag waren ze behoorlijk van de
leg.
Hun grootste en naar later bleek
beslissende fout begingen de bezoekers door hun afwezige kopman Andrej Kalmakov te vervangen door de
veredelde huisdammer Gerben van
der Voet, die kansloos verloor van
Auke Scholma. Een routinier als René Schippers, die tien meter verderop met de reserves van Westerhaar
het derde van Hijken overspeelde,
had zijn huid ongetwijfeld duur verkocht.
Met een man minder beet Westerhaar niettemin voorbeeldig van zich
af. Marino Barkel, die met zijn postuur, outfit en branie zo uit de rock-

De jongste dammer van Hoogeveen, Wouter Sosef, draaide Dik de Voogd de duimschroeven aan, maar kreeg zijn aanval net niet rond.

band Normaal lijkt te zijn weggelopen, ontmantelde vanuit de opening de stelling van Jan Ekke de
Vries. Met een fortuinlijke zege zette
Martin Dolfing de thuisclub weer op
voorsprong, maar toen Hendrik van
der Zee in gewonnen positie achtereenvolgens de kluts en twee dure
punten kwijtraakte, waren de rapen
gaar. Harm Wiersma en Wouter
Wolff misten in kansrijke positie een
vrijwel winnend plan, terwijl ook
Hans Jansen, Wouter Sipma en Aleksej Domchev op remise bleven steken. Gelukkig voor Hijken was Roel
Boomstra wel bij de les. De natuurkundige in spe trof het dat Gerbrand
Hessing de strijd met open vizier
aanging, zodat Boomstra in een

Gelukkig voor
Hijken was Roel
Boomstra wel
bij de les
sprankelend partijtje zijn team op
het rechte pad kon houden: 11-9.
Hekkensluiter Hoogeveen is nog
niet van plan de handdoek te gooien, getuige het kranige verweer bij
titelkandidaat Culemborg. Enige dissonant was Nick Waterink, die zijn
poging om enige ruimte te creëren
al te letterlijk opnam. Na een terugruil van de Drent sloeg grootmees-

ter Pim Meurs met een spectaculaire
rondslag het hele middenbord leeg.
Na die valse start vocht Hoogeveen zich terug in de wedstrijd. Terwijl Rick Hakvoort tegen stilist Paul
Oudshoorn met remise goed wegkwam, draaide jongste Hoogeveentelg Wouter Sosef voormalig NK-finalist Dik de Voogd de duimschroeven aan, maar kreeg zijn aanval in
tijdnood net niet rond. Het was zonde dat Maarten Wichgers verzuimde
een geweldige partij tegen jeugdtalent Simon Harmsma met winst te
bekronen. Het had de zwaarbevochten remises van Maikel Palmans en
Keita Desmet tegen de cracks Kees
Thijssen en Jean-Marc Ndjofang extra glans gegeven: 11-9.
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UITSLAGEN
Ereklasse, zesde ronde.
Hijken DTC - Witte van Moort Westerhaar 11-9: 1.
Scholma - Van der Voet 2-0, 2. Domchev
-Hoopman 1-1, 3. Jansen - Van Dijk 1-1, 4. Dolfing Twiest 2-0 , 5. De Vries - Barkel 0-2, 6. Wiersma Mol 1-1, 7. Boomstra - Hessing 2-0, 8. Wolff - Yuen
Wong 1-1, 9. Van der Zee - Hilberink 0-2, 10.
Sipma - Aalberts 1-1.
Culemborg - MTB Hoogeveen 11-9: 1. Ndjofang Desmet 1-1, 2. S.Harmsma -Wichgers 1-1, 3. Van
den Borst - Z.Palmans 1-1, 4. Thijssen - M.Palmans
1-1, 5. Meurs - Waterink 2-0, 6. Messemaker Sadowska 1-1, 7. De Voogd - Sosef 1-1, 8.
T.Harmsma - Leijenaar 1-1, 9. Derkx -Vissers 1-1,
10. Oudshoorn - Hakvoort 1-1.
Overige uitslagen: Rotterdam - Tilburg 10-10,
Wageningen - Dammers uit Oost 13-7, Huissen Schiedam 9-11, Gouda - Arnhem 11-9.
Stand: 1. Hijken DTC 6-12 (+30), 2. Culemborg
6-11 (+24), 3. Schiedam 6-11 (+22), 4. Huissen
6-8 (+28), 5.Wageningen 6-6 (0), 6. Gouda 6-6
(-12), 7.Tilburg 6-5 (-4), 8. Rotterdam 6-5 (-10),
9. Westerhaar 6-4 (-10), 10. Dammers uit Oost 6-2
(-22), 11. Hoogeveen en Arnhem 6-1 (-24).

