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Prima start van Drentse dammers
Terwijl Hoogeveen zijn rentree
in de ereklasse
dammen vierde
met een rimpelloze 14-6 zege op De
Waarddammers,
boog podiumkandidaat Hijken
een 5-1 achterstand tegen de
Schiedam-reserves ternauwernood om in een
nipte 12-8 zege.
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ooraf belegde teamchef
Wouter Sipma een extra
voorbespreking om de
neuzen dezelfde kant op te
krijgen. En al hebben de Drenten
vooral in de breedte aan kracht ingeboet, de beoogde marsroute gaat
nog steeds richting het podium.
Over twee weken komt landskampioen Schiedam op bezoek en onbedoeld boden hun reserves Hijken
een uitgelezen kans te werken aan
de mentale weerbaarheid. Grootmeester Hans Jansen kreeg op klaarlichte dag een dubbele hielslag om
de oren, kopman Roel Boomstra
stuitte op gewapend beton en nadat
de debuterende, pas 13-jarige Matheo Boxem, sneuvelde bij een even
dappere als druistige kerkhofaanval,
keek Hijken tegen een 5-1 achterstand aan.
Het was invaller Leo Faber die het
voortouw nam in het Drentse tegenoffensief. De 61-jarige Ter Apeler

Jongste bediende Roland Kreeft (rechts) opende het bal voor de dammers van Hoogeveen.

profiteerde optimaal van een positionele mispeer en won met een onafwendbare dubbele dreiging. Auke
Scholma versterkte zijn aanval én
zijn defensie met een winnende
dubbelruil. Martin Dolfing stuurde
zijn aanvallers met tiki-taka gelijk
het Barcelona van weleer naar de
overkant en Wouter Sipma besloot
de Drentse furie door zwaargewicht
Waldo Aliar met stand en al over de
achterlijn te drukken: 8-12.
Dertig kilometer verderop vierde
Hoogeveen in het dorpje Noordeloos zijn rentree in de ereklasse met
een gestroomlijnde zege op de
Waarddammers, een collectief van
clubs uit de Alblasserwaard. Op papier waren de ploegen aan elkaar gewaagd, maar in de praktijk gaf de
teamspirit en vier jaar ereklasse-er-

De marsroute
van Hijken gaat
nog steeds richting
het podium
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ste Waarddammer Arie van de Weteringh volledig vastlopen. Broer Zainal profiteerde na een schier eindeloze laveerpartij van het enige foutje
en raapte de resterende schijven en
punten op: 6-14.
UITSLAGEN

varing van de jonge Drenten de
doorslag. Ze verloren geen enkele
partij en wachtten geduldig op de
kansen die bij afname van de bedenktijd en toename van de spanning vanzelf zouden komen.
Jongste bediende en Europees aspirantenkampioen Roland Kreeft
(16) smaakte het genoegen het bal te
openen met een luchtig Zetje van
Weiss. Captain Michel Stempher
sloeg toe met een verrassende damzet en Maikel Palmans liet de sterk-

Schiedam II – Hijken DTC 8-12:
1. Messinga - Boomstra 1-1, 2. Mbongo - Boxum
2-0, 3. Niami - Domchev 1-1, 4. Kos - Kalk 1-1, 5.
Van der Stap - Dolfing 0-2, 6. Aliar - Sipma 0-2, 7.
Burgerhout - Scholma 0-2, 8. De Jager - Faber 0-2,
9. Romijn - De Vries 1-1, 10. Thoen -Jansen 2-0.
De Waarddammers – Hoogeveen 6-14: 1.
Kasnadi - Wichgers 1-1, 2. R. Verboon - Desmet
1-1, 3. De Swart - Sosef 1-1, 4. Kalis - Stempher
0-2, 5. Droog - Hakvoort 1-1, 6. Kosior - Leijenaar
1-1, 7. Hartog - Z. Palmans 0-2, 8. De Hek - Kreeft
0-2, 9. Van de Weteringh - M. Palmans 0-2, 10. T.
Verboon - Waterink 1-1.
Overige uitslagen: Lunteren - Westerhaar 7-13,
Schiedam - Gouda 13-7, Damcombinatie Fryslân Huissen 5-15, Arnhem - Wageningen 7-13,

