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Hoogeveen spint
zijden damdraad
BERT DOLLEKAMP

ROTTERDAM Terwijl de grootmeesters uit Hijken afstevenen op hun
vierde landstitel sinds 2014, spint
Hoogeveen vanuit de kelder van de
ereklasse voor de vierde keer op rij
een zijden damdraad naar boven.

Het is een even bekend als fascinerend fenomeen in de sport en het
dammen vormt er geen uitzondering op. De slotfase van de clubcompetitie kent haar eigen wetten, waarin solide middenmoters een vrije val
naar beneden maken en beroerd
spelende teams plotseling de geest
krijgen. Tot de laatste categorie behoort ongetwijfeld Hoogeveen. De
eerste drie jaren in de ereklasse werd
met een vlijmscherpe eindsprint directe degradatie afgewend en zetten
de Drenten vervolgens de play-off
naar hun hand.
Ook dit seizoen bakte Hoogeveen
er de eerste zeven duels bar weinig
van en de recente 14-6 oorwassing
door Westerhaar beloofde weinig
goeds voor de uitbeurt in Rotterdam, waar een mix van grootmeesters, jeugdig talent en solide afstoppers de messen had geslepen, teneinde zich in veiligheid te spelen.
,,Wij voelen die druk totaal niet’’,
aldus trainer-speler Zainal Palmans.
,,Met onze jonge ploeg hebben we
immers niets te verliezen en het is
geen ramp als we degraderen. Ieder
speelt voor wat ie waard is en geniet
van elke partij op dit niveau. En dat
pakte weer eens geweldig uit.”
Zelf gaf Palmans het goede voorbeeld door binnen het uur Rotterdam-preses Balkaran in een dodelijke verwurging te nemen, terwijl Rick
Hakvoort in recordtempo de houtvoorraad van jeugdkampioen Berke
Yig ittürk opstookte. Benjamin Wouter Sosef (15) begint de smaak van de
ereklasse te pakken te krijgen en
bleef in een spectaculair duel met
Patrick Stork fier overeind. Ook de
opnieuw ingevallen Nicole de Vries
(16) schuwde de complicaties niet,
omzeilde tegen Bart de Vos diverse
valstrikken en meerde veilig aan in
de remisehaven.

Trainer-speler Zainal Palmans van MTB Hoogeveen.

Terwijl Klaas-Hendrik Leijenaar,
Keita Desmet en Maarten Wichgers
een stevige duit in het remisezakje
deden, weken de gelegenheidscipiers Nick Waterink en Maikel Palmans geen moment van de zijde van
de cracks Martijn van IJzendoorn en
Macodou N’Diaye. Ondertussen had
Natalja Sadowska beet. Geduldig laverend dreef de oud-wereldkampioene opponent Job Arts in haar fuik
en hengelde de twee punten behendig binnen: 7-13
En zo heeft Hoogeveen als een
spin het zijden draadje gespannen,
waarlangs het zich de laatste drie duels in veiligheid hoopt te spelen. En
ach, zelfs al zou het draadje alsnog
knappen, het lijntje van het succesvolle Drentse jeugdbeleid breekt de
komende jaren vast en zeker niet.
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UITSLAGEN
Ereklasse achtste ronde:
Hijken DTC - Van Stigt Thans Schiedam 11-9: 1.
J.E. de Vries - Meijer 1-1, 2. Wolff - Remeijer 2-0, 3.
Boomstra - Heusdens 1-1, 4. Scholma - Kos 1-1, 5.
Wiersma - Gantwarg 1-1, 6. Sipma -Clerc 1-1, 7.
Jansen -Slump 1-1, 8. Van der Zee -Wirny 1-1, 9.
Domchev -Luteijn 1-1, 10. Dolfing -Van Berkel 1.1.
Constant Charlois Rotterdam - MTB Hoogeveen
7-13: 1. Messinga - Leijenaar 1-1, 2. Yöney Wichgers 1-1, 3. Balkaran - Z. Palmans 0-2, 4.
N’Diaye - M. Palmans 1-1, 5. Van IJzendoorn Waterink 1-1, 6. De Vos -N. de Vries 1-1, 7.
Yig ittürk - Hakvoort 0-2, 8. Arts - Sadowska 0-2, 9.
Stork -Sosef 1-1, 10. Kasnadi - Desmet 1-1.
Overige uitslagen: Culemborg - Wageningen 11-9,
Huissen Tilburg 15-5, Gouda -Dammers uit Oost
11-9, Westerhaar - Arnhem 10-10.
Stand: 1. Hijken DTC 8-16 (+38), 2. Culemborg
8-15 (+30), 3. Schiedam 8-13 (+28), 4. Huissen
8-12 (+44), 5. Wageningen 8-8 (+4), 6. Gouda
8-8 (-16),Westerhaar 8-7(-2), 8. Tilburg en
Rotterdam 8-5 (-20), 10. Hoogeveen 8-3 (-26), 11.
Arnhem en Dammers uit Oost 8-2 (-30).

