07 januari 2020 , pag. 32

Pole position voor
Hijken in damfinale
BERT DOLLEKAMP

Terwijl een jeugdig
Hoogeveen ondanks verlies tegen Westerhaar louter leerwinst
boekte, verzekerde titelverdediger Hijken zich door een zege in
Arnhem van pole position voor
het sleutelduel met Schiedam.

ARNHEM

De dammers van Hijken koesteren een punt voorsprong op
Schiedam en de tweede overgebleven concurrent Culemborg,
die onderling remiseerden. Daarmee ligt de druk over twee weken
bij bondscoach Rob Clerc en de
zijnen, die in Hijken moeten winnen om alles in eigen hand te
houden.
Prominent Schiedamlid Henk
de Witt zal het somber inzien
voor zijn club en tien puntendelingen voorspellen. De damkunstenaar, ooit jeugdkampioen van
Groningen, pleit al jaren voor het
afschaffen van de remise. Eind
december organiseerde hij een
experimentele vierkamp, waarin
Alexeï Tsjizjov met korfbaluitslagen als 12-0, 7-3 en 6-4 won, vóór
Jan Groenendijk, Martijn van
IJzendoorn en als hekkensluiter
(!) wereldkampioen Alexander
Georgiev.
Voorlopig zal de remise niet
verdwijnen. En waarom ook,
want bij alle kritiek wordt vergeten dat het spel nog altijd sterker
is dan de spelers, die regelmatig
winstkansen missen of verloren
staan. Dat geldt zeker voor teamwedstrijden met hun eigen dynamiek. Zo ging er bij de ruime
overwinning van Hijken in Arnhem van alles mis. Naast klinkende zeges van Ivan Trofimov en
Martin Dolfing, die met ragfijn
positiespel de talentvolle Thijs
Gerritsen opbracht, was eigenlijk
alleen Roel Boomstra op dreef.
Weliswaar kreeg hij een fraaie
forcing tegen Joost Hooijberg net
niet rond, maar toen deze op weg
naar dam de verkeerde afslag
nam, sloeg de kopman van Hijken alsnog toe.
Harm Wiersma en Auke Scholma boekten een ruime remise,
maar Henk Kalk, Hendrik van der
Zee en Hans Jansen bleven ternauwernood op de weg, terwijl de
stelling van Wouter Wolff na een
grove stuurfout pardoes op de
schroothoop belandde: 7-13.
Geen man overboord natuurlijk voor Hijken, want tegen
Schiedam start ieder weer met
twintig schijven. Voor volgende
week zaterdag lijkt een APK-keuring voor de landskampioen echter geen overbodige luxe.

Zij schoof
het resterende
afspel koeltjes
naar remise
Hekkensluiter
Hoogeveen
kreeg van de op volle sterkte aangetreden buren uit Westerhaar
geen schijn van kans. De thuisclub miste Nick Waterink en Keita Desmet, maar maakte van de
nood een deugd door een blik
jeugdspelers open te trekken.
Naast basiskracht Wouter Sosef
(15), die na lange strijd boog voor
de ervaren Gerbrand Hessing,
maakten twee verse talenten hun
opwachting. De pas 13-jarige Ronald Kreeft ging als jongste speler
van de ereklasse lange tijd gelijk
op met subtopper Yuen Wong,
maar verloor door jeugdige overmoed een schijf en de partij.
Nicole de Vries (16), die na Natalja Sadowska als tweede vrouw
haar intrede deed in het mannenbolwerk, verging het een stuk beter. Tegen Herman Hilberink
koos ze voor een rustige klassieke
opzet, kwam niettemin in de verdrukking, maar vond een pragmatische oplossing voor een akelige hangende schijf. De Hoogeveense gaf het hinderlijke stuk
gewoon weg en schoof het resterende afspel koeltjes naar remise.
Daar konden haar trainer Zainal
Palmans, teamleider Rick Hakvoort en smaakmaker Martijn
Vissers een puntje aan zuigen,
want alle drie werden ze zonder
pardon van het bord gezet.
Vier duels heeft Hoogeveen
om het tij te keren. Maikel Palmans gaf alvast het goede voorbeeld door Jan van Dijk via een
elegant damzetje met zijn eigen
wapens te vloeren: 6-14.
UITSLAGEN EREKLASSE
Arnhem - Hijken DTC 7-13: 1. Hooijberg Boomstra 0-2, 2. Gerritsen - Dolfing 0-2, 3.
Van Dongen - Domchev 0-2, 4. Van de
Weerdhof - Jansen 1-1, 5. Grotenhuis ten
Harkel - Kalk 1-1, 6. Smeitink - Scholma 1-1, 7.
Aliar - Trofimov 0-2, 8. Terwel - Wiersma 1-1,
9. Andriessen - Wolff 2-0, 10. Hun Wong - Van
der Zee 1-1.
MTB Hoogeveen - Witte van Moort
Westerhaar 6-14: 1. Sosef - Hessing 0-2, 2.
Z.Palmans - Barkel 0-2, 3. Hakvoort - Mol 0-2,
4. Leijenaar - Salomé 1-1, 5. Wichgers Hoopman 1-1, 6. Sadowska - Aalberts 1-1, 7.
Vissers - Kalmakov 0-2, N.de Vries - Hilberink
1-1, 9. M.Palmans - Van Dijk 2-0, 10. Kreeft Yen Wong 0-2.
Overige uitslagen: Culemborg - Rotterdam
12-8, Tilburg - Wageningen 7-13, Dammers uit
Oost - Huissen 7-13, Schiedam - Gouda 14-6.
Stand: 1. Hijken DTC 7-14 (+36), 2.
Schiedam 7-13 (+30), 3. Culemborg 7-13
(+28), 4. Huissen 7-10 (+34), 5.Wageningen
7-8 (+6), 6. . Westerhaar 7-6(-2), 7. Gouda
7-6 (-18), 8.Tilburg 7-5 (-10), 9. Rotterdam
7-5 (-14), 10. Dammers uit Oost 7-2 (-28), 11.
Arnhem 7-1 (-30), 12. Hoogeveen 7-1 (-32).

De 16-jarige Nicole de Vries (rechts) debuteerde met een koelbloedig behaalde remise in de ereklasse. FOTO ZAINAL PALMANS

