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Echec dammers Hijken
bij seizoenstart Huissen
BERT DOLLEKAMP

HUISSEN Prologatie van de landstitel lijkt ver weg voor Hijken
DTC, dat in de seizoenouverture
tegen aartsrivaal Huissen het
spel maakte, maar door toedoen
van Alexander Baljakin met lege
handen bleef.

‘Je kunt ook een titel pakken na
een lange achtervolging’, schreef
Emmenaar Jacob Okken na de
koude douche op de club-app,
verwijzend naar de ontknoping
in de Tour. De vergelijking snijdt
hout, want ook een ontketend
Hijken moet maar afwachten of
Huissen in een halve competitie,
waarin alleen Schiedam van vergelijkbare topklasse is, à la Roglic
door zijn hoeven zakt.
Het coronavirus is een ongewisse factor in de competitie,
waarin de bond poogt met acht in
plaats van tientallen ruimte in
speelzaal en ziekenboeg te creeren. Niettemin moest Rotterdam zaterdag wegens spelersgebrek afzeggen en ook in lagere
klassen is schraalhans keukenmeester.
Bij alle mitsen en maren legden Huissen en Hijken een geweldige pot op de mat, waarbij vooral
de thuisploeg profijt had van de
corona-kaasschaaf, met het vorig

jaar door Wouter Sipma opgebrachte clubicoon Geert van Aalten op de reservebank.
Na een salonremise van Harm
Wiersma en Gérard Jansen overspeelde Wouter Wolff namens de
Drenten Johan Krajenbrink, maar
zijn gallery play smoorde in een
wonderbaarlijke
remisetruc.
Hans Jansen miste in een klassieke legpuzzel de winnende tempozet en Bafloër Auke Scholma legde vergeefs de mondiale nummer
drie Guntis Valneris op de pijnbank.
Des te harder kwam de knockout aan van Martin Dolfing in een
klassiek titanengevecht met
Alexander Baljakin. De geboren
Wit-Rus ging als matchwinnaar
op de schouders, nadat Roel
Boomstra en Wouter Sipma hun
plusschijf niet wisten te verzilveren. Het zal de zorgen om zijn
moederland voor een moment
verlicht hebben: 9-7.

EREKLASSE EERSTE RONDE
Huissen-Hijken DTC 9-7: 1. Krajenbrink-Wolff
1-1, 2. Brouwers-Boomstra 1-1, 3. Lemmen-H.
Jansen 1-1, 4. Ludwig-De Vries 1-1, 5.
Mol-Sipma 1-1, 6. G. Jansen-Wiersma 1-1, 7.
Valneris-Scholma 1-1, 8. Baljakin-Dolfing 2-0.
Overige uitslagen: Wageningen-Westerhaar
11-5,
Lunteren-Arnhem
6-10,
Culemborg-Damcombinatie Fryslan 10-6,
Schiedam-Schiedam
2
11-5,
Gouda-Rotterdam afgelast.

