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Hans Jansen laat de
damschijven dansen
BERT DOLLEKAMP
HIJKEN Met fijnzinnig positiespel bezorgden de dammers
Roel Boomstra en Hans Jansen
Hijken DTC in de ereklasse een
nipte zege op subtopper Gouda.

Daardoor houden de Drenten
zicht op het podium. Zij hebben
na verrassend verlies van Schiedam zelfs hun landstitel nog niet
ingeleverd.
Hijken DTC en Gouda moesten
de reservebank aanspreken,
maar dat belette hen niet er een
heerlijke pot van te maken. Roel
Boomstra opende de score. De
wereldkampioen zocht tegen
voormalig clubgenoot Björn Winkel eerst de randen op en dirigeerde zijn schijven van daaruit
met geduldige ruiltjes naar het
centrum, om met een elementaire doorbraak het pleit te beslechten.
Veendammer
Henk
Kalk
moest optornen tegen Gouda
kopman Martijn van IJzendoorn,
die met fraaie omtrekkende bewegingen het klassenverschil in
een klinkende zege omzette. Auke Scholma en Jan Ekke de Vries
konden namens Hijken een surrealistische stelling net niet verzilveren. Toen kreeg echter Hans
Jansen het op zijn heupen. De
Mysticus liet zijn schijven weer
eens over het bord dansen zoals
alleen hij dat kan. Opponent Friso
Fennema begreep er niets van en
werd door Jansen via een oogstrelend eindspel naar de uitgang begeleid: 11-9.

Topteam Culemborg zette het
aanstaande vrijwillige afscheid
van de ereklasse luister bij door
met een verrassende zege het
kampioensfeest van Schiedam
uit te stellen. De koplopers zijn
over twee weken vrij en reizen begin april af naar het Friese Oentsjerk om het karwei alsnog te klaren tegen Damcombinatie Fryslân.
Na een eclatante 13-7 zege op
Lunteren hopen de debutanten
tegen de Schiedammer reserves
de degradatiedans te ontspringen. Een stunt in de slotronde tegen de hoofdmacht zou daarna
de kers zijn op de taart, die de runner-ups Huissen (op één punt) en
Hijken (op twee punten) maar al
te graag voor de Friezen zullen
bestellen.
In de hoofdklasse A werd het
ongenaakbare Hoogeveen bijna
verrast door de reserves van Westerhaar, maar na de 11-9 zege kunnen ze over twee weken in eigen
huis tegen Nijverdal hun rentree
in de ereklasse vieren.
EREKLASSE
Hijken DTC - Damlust Gouda 11-9: 1. Sipma Venema 1-1, 2. Dolfing - Mooser 1-1, 3. Kalk Van IJzendoorn 0-2, 4. Domchev - S. Winkel
1-1, 5. Buurke - Hoogendoorn 1-1, 6. De Vries Van der Knaap 1-1, 7. Scholma - Kasse 1-1, 8.
Okken - Van de Krol 1-1, 9. Boomstra - B.
Winkel 2-0, 10. Jansen - Fennema 2-0.
Overige uitslagen: Damcombinatie Fryslân Lunteren 13-7, Schiedam - Culemborg 9-11,
Schiedam II - Wageningen 9-11, Westerhaar Huissen 6-14.
Stand: 1. Schiedam 9-16 (118), 2. Huissen
9-15 (100), 3. Hijken DTC 8-12 (92), 4. Gouda
8-11 (92), 5. Culemborg 8-11 (71), 6.
Wageningen 8-9 (64), 7. DC Fryslân 8-5 (68),
8. Arnhem 8-4 (63), 9. Lunteren 8-3 (60), 10.
Westerhaar 8-2 (68), 11. Schiedam 2 8-2
(66).

