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Hijken leunt op
‘scorende spitsen’
BERT DOLLEKAMP

HIJKEN Landskampioen Hijken
maakt zich op voor de kraker in en
tegen titelpretendent Schiedam,
nadat het de Zuid-Hollandse reserves ondanks een lekkende defensie
met 12-8 wist te kloppen.

Auke Scholma vatte de dynamiek
van dit damseizoen voor Hijken perfect samen: „De nul houden lukt ons
even minder goed, maar gelukkig
hebben we nog een paar scorende
spitsen.”
Door omstandigheden is de ruif
met grootmeesters niet permanent
gevuld, zodat regelmatig een beroep
wordt gedaan op dammers van de
tweede garnituur. Als er echter één
club is die daarover niet mag en ook
niet zal zeuren, dan is het viervoudig
landskampioen Hijken wel. Nog
steeds kan de basisformatie beschikken over zes grootmeesters van formaat, terwijl op de reservebank heus
geen koekenbakkers zitten, zoals debutant Rik Smit twee weken terug
bewees met zijn winnende punt in
Westerhaar.
Dit keer kregen de invallers het
echter zwaar te verduren tegen drie
Kameroense meesters in Schiedamse dienst. Dat de Afrikanen combinatief bedreven zijn, ondervond
Henk Kalk, wiens opsluiting door de

mondiale nummer acht Christian
Niami vakkundig werd opgeblazen.
Rik Smit zag zijn opening ondermijnd door Damien Messinga, die de
Hijkenaar met tactisch vernuft volledig liet vastlopen. Jan Ekke de Vries
bleef op remise steken, zodat bij een
5-1 achterstand de storingsdienst op
pad kon.
Auke Scholma spijkerde de stelling van zijn opponent met enkele
gerichte ruiltjes muurvast en Roel
Boomstra bekroonde een gestroomlijnde aanval met een thematisch
doorbraakje naar dam. De bezoekers
vestigden de hoop op hun derde
Afrikaan Thomy Mbongo. Deze had
de Hijken-vedettes Boomstra en
Wiersma al eens op remise gehouden. Maar winnen van invaller Siep
Buurke bleek een heel ander verhaal.
De 66-jarige kunstenaar uit Eelde
bespeelde het bord als Karel Appel in
eigen persoon, bereikte ruig ruilend
maar liefst veertien tempi voorsprong en dwong Mbongo naar de
nooduitgang via een remisecombi-
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natie. Een prachtig resultaat voor
Buurke en een welkome oppepper
voor zijn team, dat nog vier grootmeesters in de baan had.
Na een beschaafde remise van
Hans Jansen werd de beslissing geforceerd door Wouter Sipma, die de
ervaren Waldo Aliar met engelengeduld in een klassiek vangnet lokte.
Toen de Surinamer doorkreeg dat
zijn stand niet meer klopte, kon Sipma de brokstukken opvegen. Martin
Dolfing kreeg de zich kranig verwerende Ton Burgerhout er niet onder,
maar bij Aleksej Domchev was het
wel prijs. De meest onderschatte
grootmeester ter wereld hield vijf
uur de druk op de ketel, voordat de
taaie Walther Thoen het foutje
maakte dat de bescheiden Litouwer
in staat stelde de winst binnen te
hengelen: 12-8.
UITSLAGEN EREKLASSE
Hijken DTC - Schiedam 2 12-8. 1. Kalk - Niami
0-2, 2. Dolfing - Burgerhout 1-1, 3. De Vries - Van
der Stap 1-1, 4. Boomstra - Van den Berg 2-0, 5.
Sipma - Aliar 2-0, 6. Jansen - Kos 1-1, 7. Scholma Mous 2-0, 8. Buurke - Mbongo 1-1, 9. Smit Messinga 0-2, Domchev - Thoen 1-1.
Overige uitslagen: Gouda - Schiedam 6-14,
Huissen - Damcombinatie Fryslân 13-7,
Wageningen - Arnhem 8-12, Culemborg - Lunteren
Westerhaar 11-9.
Stand: 1. Schiedam 3-6 (41), 2. Culemborg 3-5
(35), 3. Hijken DTC 2-4 (23), 4. Huissen 3-4 (33),
5. Gouda 3-4 (30), 6. Arnhem 3-3 (31), 7.
Lunteren 2-2 (20), 8. DC Fryslân en Wageningen
3-1 (23), 10. Westerhaar 2-0 (18), 11. Schiedam II
3-0 (23).

