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Drentse damteams hebben
eigen werkplek in ereklasse
BERT DOLLEKAMP

Voor het
eerst doen er twee Drentse teams
mee in de ereklasse dammen. Meteen bakenden ze hun werkplek af:
landskampioen Hijken DTC greep
de leiding en debutant Hoogeveen
daalde af naar de degradatiezone.

HOOGEVEEN/SCHIEDAM

Het eerste optreden van Mijnheer
Truck Banden Hoogeveen in de ereklasse begon met een daverend applaus voor Natalia Sadowska, die vorige week in haar geboorteland Polen wereldkampioen werd. Maar
toen er eenmaal gedamd werd was
het snel gedaan met de euforie en
stond de thuisclub binnen de kortste keren met 6-0 achter. Dat lag
overigens niet aan de 25-jarige Sadowska, die haar status bevestigde
met een geduldige positiepartij tegen routinier Ruud Kloosterman,
die in het late middenspel bezweek
onder de druk. ‘Zo doe je dat in de
ereklasse’, was de impliciete boodschap van de Poolse aan haar teamgenoten, van wie er uiteindelijk
liefst vijf de pottenbak opgingen.
Het goede nieuws was dat het met
het scorend vermogen van Hoogeveen wel goed zit. Michel Stempher
en Joël Palmans bliezen hun oppo-

Natalia Sadowska
nenten finaal van het bord. Daarbij
paarden ze gedegen techniek aan de
over-mijn-lijk mentaliteit, die bij de
meeste Drenten nog ver te zoeken
was. Natuurlijk is het geen schande
om van toppers als Erno Prosman
(Nick Waterink) en Ben Provoost
(Rick Hakvoort) te verliezen, maar
als zich dat nog voor de thee aftekent, ben je tegen een beetje ereklasser gezien: 8-12.
Over twee weken kan het jeugdige
team tegen ereklassetopper Schiedam de borst natmaken. Het devies
mag zijn geen presentjes weg te geven zodat het een echte wedstrijd
wordt. Meegenomen is dat bonds-

coach Rob Clerc en de zijnen al een
stevige oorvijg hebben moeten incasseren. Titelverdediger Hijken
DTC was haar enige puntverlies van
vorig seizoen nog niet vergeten en
stond meteen op scherp. Aan het
achtste bord schoof WK kandidaat
Roel Boomstra subtopper Jeroen
Kos via een kromme opening en
dreigend slagwerk naar een positioneel bankroet. Teamchef Wouter
Sipma, inmiddels toegetreden tot
het gilde der 1500-plussers, trof de
oude maar immer levensgevaarlijke
Anatoli Gantwarg. Dat was smullen
met wisselende kansen en uiteindelijk een gelijkwaardige remise. Aan
de overige borden geen centje pijn
voor de landskampioen, van wie
Harm Wiersma de Afrikaan Mor
Seck net niet op de knieën kreeg. Het
slotakkoord was voor Auke Scholma, al was dat helemaal niet diens
bedoeling. De Bafloër wilde snel
winnen om tijdig in Opeinde te zijn
voor zijn bijzondere aandeel als verhalenverteller annex simultaangever in de Meindert Talma show ter
ere van Jannes van der Wal. Bijna
werd het snel verlies, maar toen opponent Van der Stap het buitenkansje miste, kon Scholma de winst in
het eindspel alsnog binnenhengelen: 8-12.

