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Een beeld van de wedstrijd tussen Hijken DTC en Schiedam, met aan de rechterkant de in diep gepeins verzonken Hijkenaren.
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Eierkoeken en spektakel in
het dorpshuis van Hijken
Hijken DTC heeft
de topper tegen
Schiedam gewonnen en is dicht bij
de vierde nationale damtitel. Maar
of de Drentse
dammers die volgend seizoen kunnen verdedigen, is
nog maar de
vraag.

SYMEN BOSMA

‘W

il je een banaan?’’
Harm
Wiersma
vraagt het vriendelijk. Een grote, verse
banaan, die ochtend door Wiersma
bij een filiaal van de Zaanse grootgrutter in Leeuwarden aangeschaft,
krijgt de verslaggever in de handen
gedrukt. ,,Ik heb er toch genoeg’’,
zegt de oud-wereldkampioen, die
vervolgens de inhoud van zijn boodschappentas toont: appels, knäckebröd van oergranen, bronwater in
een flesje en: eierkoeken. Wiersma
liep er speciaal voor naar Bakker Van
den Berg. ,,De lekkerste die er zijn’’,
zegt hij, ,,wat mij betreft dan hè,
want smaken verschillen.’’
Die toevoeging zegt veel. Wiersma, ettelijke malen wereldkampioen in de jaren tussen 1976 en 1985
en nog steeds behorend tot de wereldtop, is pretentieloos. Niks kapsones, niks arrogantie. En hij is niet de
enige. Hoeveel oud-wereldkampioenen en grootmeesters zich ook hebben verzameld in dorpshuis De
Dorpshoeve in Hijken, de sfeer is
niet minder gemoedelijk dan op de
wekelijkse damavond van, pak hem
beet, damclub Veendam. Althans,
dat is te hopen voor Veendam.
Koploper DTC Hijken speelt de absolute topper in de ereklasse tegen
Van Stigt Thans uit Schiedam, de
voornaamste concurrent op de weg
naar de vierde nationale titel voor
de Drenten. Met nog vier wedstrijden te gaan moet Schiedam winnen
om nog kans te maken op de Nederlandse titel; voor Hijken geldt een

‘Veel spelers
hebben gezegd
dat ze graag
willen blijven’
10-10 gelijkspel al als een prima uitkomst.
Maar de spanning is voelbaar.
Playing coach Wouter Sipma heeft
zijn mannen in de voorgaande week
op het hart gedrukt zich gedegen
voor te bereiden, maar ook vooral
rust te nemen, geheel indachtig het
DTC-motto ‘wie door de week traint,
is zondags (of zaterdags) moe’.
Het aantal damcoryfeeën in het
dorpshuis van het Drentse dorp is
groot. Bij Van Stigt doet Rob Clerc
mee, de voormalig nummer 2 van de
wereld, maar ook Vadim Virny, die
in 1984 nog tegen Wiersma om de
wereldtitel speelde. De bekendste
Schiedammer (mooi woord in dit
opzicht) is evenwel Anatoli Gantvarg, de viervoudig wereldkampioen uit Wit-Rusland, die zo ongeveer
de grootste tegenstander was van
Wiersma.
En laten die twee nou net tegen elkaar moeten spelen. Wiersma en
Gantvarg zijn evenwel snel klaar
met hun partij: remise. Dat is ook de
uitkomst van acht van de negen andere partijen, maar dat zegt niets
over de spanning en het spektakel
dat wordt geboden.
Met name de pot tussen Hijkenkopman Roel Boomstra en voormalig Nederlands kampioen Ron Heus-

dens is een geweldige. Gaandeweg
komen steeds meer andere dammers en toeschouwers om het bord
staan en in de belendende kantine
worden winnende varianten voor de
partij besproken. Staat Boomstra
nou goed of juist niet? Rond 17.00
uur schudden de twee elkaar voldaan de hand. Meer zat er niet in.
Boomstra en Heusdens analyseren vervolgens in de kantine nog
eens doodleuk een uur lang de partij. ,,Het was gecompliceerd’’, lacht
de jonge Groninger, die in de herfst
werd onttroond als wereldkampioen door Aleksander Georgiev. ,,Ik
deed met opzet wat bijzondere dingen; stellingen die ik niet helemaal
kon doorgronden. Ron speelde heel
sterk en daardoor werd het een geweldige partij.’’ Gantvarg heeft
ademloos toegekeken. ,,De beste
partij die ik in tijden heb gezien’’, recenseert de Wit-Rus.
De grote held evenwel wordt niet
Boomstra, maar de jonge Wouter
Wolff. Dankzij zijn zege op Casper
Remeijer wint Hijken met 11-9 en zo
komt het landskampioenschap wel
heel dichtbij.
Of Hijken volgend jaar ook op het
hoogste nationale niveau meespeelt, is nog zeer de vraag. Voorzitter Wim Koopman zoekt namelijk
nog hard naar geld om een gat op de
begroting van ettelijke duizenden
euro’s te dichten. Een spoedoverleg
met het team, direct na de winst op
Schiedam, gaf Koopman moed.
,,Veel spelers hebben gezegd dat ze
graag willen blijven en ook zelf op
zoek gaan naar sponsors. Ik heb er
vertrouwen in dat het goedkomt.’’

