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Schiedammers kraken
landskampioen Hijken
De damcompetitie is nog niet eens op de helft, maar voor
Hijken DTC is de kans op titelprolongatie al vrijwel verkeken na de verloren kraker in Schiedam, dat zich met een
relatief licht programma al bijna kampioen waant.
BERT DOLLEKAMP

D

e stoelendans om de
landstitel is normaal gesproken
gereserveerd
voor de zwaargewichten
Schiedam, Huissen, Culemborg en
Hijken, maar nu Schiedam zowel de
favorieten Hijken als Huissen heeft
geklopt, lijkt alleen Culemborg
teamchef Rob Clerc en zijn maten
nog in de kraag te kunnen vatten.
Clerc smaakte zelf het genoegen
de Drenten halverwege het duel een
gevoelige tik toe te dienen. De 66-jarige Zoetermeerder, die begin dit
jaar zijn baan als bondscoach vaarwel heeft gezegd, trof aan de overzijde van het bord generatiegenoot Auke Scholma (65). De twee kruisen al
een halve eeuw met enige regelmaat
de degens en doen nauwelijks voor
elkaar onder. Maar terwijl Scholma
doorgaans het initiatief neemt,
wacht Clerc liever geduldig zijn kans
af.
Dat deed hij ook dit keer. Scholma
zag zijn favoriete half open klassiek
in de kiem gesmoord en besloot in
het teambelang geen ijzer met handen te breken. Des te pijnlijker was
het dat de Bafloër even later een
enorme bok schoot, waarna Clerc
met een flitsende damcombinatie

de partij voortijdig beëindigde.
„Dat was al de tweede keer dit seizoen dat ik in een zetje trap”, verzuchtte Scholma. „Het is geen excuus, maar je bent toch wat vermoeid na een lange rit en dan vergeet je een simpele zetcontrole.”
Een flinke tegenvaller voor Hijken, maar de wedstrijd was nog niet
gespeeld. Aan de meeste borden was
er een dynamisch evenwicht, maar
aan twee borden gingen de Drenten
duidelijk aan de leiding.
Een positieve verrassing was het
spel van Wouter Wolff, die vanwege
een drukke baan maar sporadisch in
actie komt. De 22-jarige Groninger,
in 2019 nog achtste op het WK, zette
jeugdtalent Emre Hageman vanuit
een spannende opsluiting het mes
op de keel, maar in hevige tijdnood
vond deze bekwaam het pad naar remise.
Alle hoop was nog gevestigd op
Roel Boomstra, die de 73-jarige Anatoli Ganwarg trof. In zijn debuutjaar
bij Hijken wist Boomstra als twaalfjarig groentje de viervoudig wereldkampioen na een heroïsch eindspel
een punt te ontfutselen. Vijftien jaar
later zijn de bordjes verhangen. De
Geweldenaar uit Minsk werd door
Boomstra in een ijzeren houdgreep
genomen, maar de Groninger over-

zag een diep verborgen winstvoering. „Het blijkt weer hoe moeilijk
het is een gewonnen stand te winnen. Het was een complexe stelling
met diverse kansrijke varianten,
waarvan ik de beste gewoon niet heb
gevonden.”
Op dat moment was de wedstrijd
al beslist. Veendammer Henk Kalk,
die de niet beschikbare Harm Wiersma verving, schoof tegen Schiedam
topscorer Frits Luteijn soepel naar
een gelijkwaardig eindspel, toen
kortsluiting in de bovenkamer optrad en zijn schijven op de tric-trac
lijn vastliepen. „Dit was broddelrekenwerk in een potremisestand.
Halverwege hadden we nog uitzicht
op een kleine zege. Maar dan moet je
het wel afmaken. Dat hebben we niet
gedaan en daar baal ik van.‘’
UITSLAGEN
Ereklasse: Schiedam - Hijken DTC 12-8: 1. Van
Berkel - Dolfing 1-1, 2. Remeijer - Domchev 1-1, 3.
Wirny - Okken 1-1, 4. Slump - Jansen 1-1, 5. Meijer
- De Vries 1-1. 6. Heusdens - Sipma 1-1, 7.
Gantwarg - Boomstra 1-1, 8. Clerc - Scholma 2-0,
9. Hageman - Wolff 1-1, 10. Luteijn - Kalk
1-1.Overige uitslagen: Lunteren - Wageningen
8-12, Arnhem - Huissen 8-12, Damcombinatie
Fryslân - Gouda 5-15, Schiedam II - Westerhaar
10-10.Stand: 1. Schiedam 4-8 (53), 2. Gouda en
Huissen 4-6 (45), 4. Culemborg 3-5 (35), 5.
Hijken DTC 3-4 (31), 6. Arnhem 4-3 (39), 7.
Wageningen 4-3 (35), 8. Lunteren 3-2 (28), 9.
Westerhaar 3-1 (28), 10. Schiedam II 4-1 (33), 11.
DC Fryslân 4-1( 28).

Auke Scholma (links) bij aanvang van zijn partij tegen Rob Clerc. Hij verloor na een enorme blunder.
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