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Hijken komt met de schrik vrij
In de ereklasse
dammen hing een
regelrechte stunt
van laagvlieger
Damcombinatie
Fryslân bij landskampioen Hijken
in de lucht. De
Friezen verzuimden echter hun
kansen te verzilveren, waarbij invaller Albert van
Keimpema wel
heel sneu verloor
van Martin Dolfing: hij vergat de
tijd.

stelling dat hij er voor het eindspel
een uur bijkreeg ,,Je tijd is op’’, meldde Dolfing enigszins beschroomd en
vertelde dat de 50-zetten regel al jaren geleden is geschrapt en vervangen door het Fischer-systeem, waarbij spelers er na elke zet een minuut
bijkrijgen. En de laatste minuut was
op.
Een wel heel sneue nederlaag voor
Van Keimpema, temeer daar er een
geweldige Friese stunt in de lucht
hing. Na boeiende remises in de duels van Willem Leijenaar met Rik
Smit en Jan Algra met Siep Buurke
dwong Douwe Edelenbos schijfwinst af tegen de debuterende Hijker invaller Kor de Groot. Aan het
eerste bord trok Hans Zondervan
onvervaard ten aanval tegen WKuitdager Roel Boomstra, terwijl Wytse Sytsma na een mislukte opening
van Hans Jansen de winst voor het
grijpen had.
Helaas voor de Friezen wist alleen
Edelenbos zijn voordeel te verzilveren. Jansen kwam met de schrik en
een punt vrij en Boomstra voerde
zijn zoveelste omsingeling stijlvol
naar winst, alvorens het levensgrote
lek in zijn positie aan zijn opponent
te tonen. Ondertussen hielden Jappie de Vries en Taeke Kooistra met
actief spel de Hijker cracks Aleksej
Domchev en Wouter Sipma in toom.
De wedstrijd was toen echter al
beslist dankzij krachtdadig optreden van de twee uitblinkers bij de
thuisploeg. Jan Ekke de Vries smoorde na een prachtig gevecht de dam
van Oege Dijkstra op de tric-trac lijnen en Auke Scholma tekende voor
de finishing touch in een sprankelend duel met Fryslân-kopman Gerlof Kolk.
Conclusie: een geflatteerde 13-7
zege voor de landskampioen. Grootmeester Martin Dolfing zal instemmend knikken.
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oorgaans vindt het betere
denkwerk bij de clubcompetitie dammen achter
het bord plaats. Nu echter
diverse spelers in tijden van corona
minder beschikbaar zijn, verschuift
de mentale druk naar het voorspel,
waarin verenigingen zich in bochten
wringen om een compleet en representatief team af te vaardigen.
Wat dat betreft zitten landskampioen Hijken en het vorig jaar naar
de ereklasse gepromoveerde Damcombinatie Fryslân in hetzelfde
schuitje. Voor beide teams is het de
kunst zo sterk mogelijk uit te komen
in de sleutelwedstrijden. Voor Hijken is dat de top en voor DC Fryslân
de staart van het klassement.
Dat die aannemelijk klinkende
theorie zo lek als een mandje is, bewees het verloop van de noordelijke
derby. De Friezen dichtten zichzelf
weinig kansen toe en besloten hun
beste speler Arjan van Leeuwen
thuis te laten. Diens vervanger Albert van Keimpema (rating 869)
toonde echter ondanks zijn gebrek
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Martin Dolfing profiteerde van een vergissing van zijn tegenstander Albert van Keimpema.

aan wedstrijdritme de ware sportmentaliteit en bezorgde wereldtopper Martin Dolfing (rating 1516) zoveel hoofdbrekens, dat het de 62-jarige journalist en uitgever van het
Fries Journaal gepast leek de grootmeester aan gene zijde een alleszins
redelijk aanbod te doen. ,,Zullen we

het maar remise houden, zei ik tegen Martin, dan kunnen we nog wat
genieten van de overige partijen.”
Daarmee bracht hij Dolfing in grote verlegenheid, want de zes om zes
positie was inderdaad niet meer te
winnen. In het belang van zijn team,
dat natuurlijk op winst rekende, be-
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sloot de oud-Nederlands kampioen
om toch maar door te spelen.
Dus moest Van Keimpema nog
even aan de bak. Toen overkwam
hem echter een dramatische vergissing. Na zijn vijftigste zet ging hij er
nog eens goed voor zitten en liet rustig zijn vlag vallen, in de veronder-

Hijken DTC - Damcombinatie Fryslân 13-7: 1.
Boomstra – Zondervan 2-0, 2. Dolfing – Van
Keimpema 2-0, 3. Sipma – Kooistra 1-1, 4.
Domchev – J. de Vries, 5. Scholma – Kolk 2-0, 6.
Jansen – Sytsma 1-1, 7. J.E. de Vries – Dijkstra 2-0,
8. Buurke – Algra 1-1, 9. Smit – Leijenaar 1-1, 10.
De Groot – Edelenbos 0-2.
Overige uitslagen:
Gouda – Arnhem 15-5, Huissen - Lunteren 17-3, 5-15, Westerhaar - Schiedam 7-13, Wageningen Culemborg uitgesteld.
Stand ereklasse: 1. Schiedam 5-10 (69), 2.
Huissen 5-8 (62), Gouda 5-8 (60), 4. Hijken DTC
4-6 (44), 5.Culemborg 3-5 (35), 5. (31), 6.
Wageningen 4-3 (35), 7. Arnhem 5-3 (44), 8.
Lunteren 4-2 (31), 9. Westerhaar 4-1 (35), 10.
Schiedam II 4-1 (33), 11. DC Fryslân 5-1(35).

