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Dapper Hoogeveen vecht
vergeefs met Hijker beer
BERT DOLLEKAMP

HOOGEVEEN Waar veel damteams
tegen landskampioen Hijken massaal in de verdediging kruipen,
koos Hoogeveen voor de vlucht
naar voren en ging strijdend ten
onder.

Wie wil er vechten met de beer? Beoefenaars van denkspelen als dammen en schaken weten dat dit op
topniveau een relevante vraag is.
Met de ruime remisemarge en het
gestegen spelpeil is een vervlakkende ruiltactiek ook voor mindere goden een reële optie. ,,Als je een paar
keer naar veld 30 ruilt, ben je tegenwoordig al een hele piet’’, zo typeerde ooit voormalig Hijken-teamchef
Evert Dollekamp deze passieve aanpak.
Hoogeveen tapt uit een geheel ander vaatje. De Drentse laagvliegers
moesten zaterdag tegen de buren uit
Hijken een kloof van gemiddeld 200
ratingpunten zien te dichten en kozen voor de speelwijze die het beste
bij hen past: de beuk erin!
Vermoedelijk maakte het voor het
resultaat niet uit, maar als kijkspel
was het een verademing. Met als
hoogtepunt het gevecht tussen de
twee nestors Martijn Vissers (46) en
Harm Wiersma (66). De ereklassetopscorer van de afgelopen twee jaar
was dit seizoen al driemaal gestuit
op gewapend beton, maar Vissers
gaf hem de kans te schitteren. Bij
zijn enige NK optreden in 2009 hielden zijn supporters een bord omhoog met de tekst ‘Remise? Nee, bedankt.’
Tien jaar later maakte de Zwollenaar die instelling opnieuw volledig
waar. Wiersma ging gretig in op de
complexe verwikkelingen, die hij
met subtiele prikjes bewust uitlokte.
,,Je moet bereid zijn varianten te spe-
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len die je zelf ook niet helemaal
doorgrondt. En soms moet je de beste zet gewoon nalaten, zoals een
gunstige combinatie die ik vermeed
omdat het afspel niet duidelijk was.”
In de slotfase had de zesvoudig wereldkampioen echter alle opties
haarscherp in het vizier. ,,Op het internet toonde men enkele computerremises, maar die heb ik in de partij allemaal gezien.” Met het wegtikken van de tijd zag Vissers door de
bomen het bos niet meer, maar hij
oogstte na zijn nederlaag alle lof van
zijn tegenstander. ,,Mooi dat er nog
spelers zijn er zo tegenaan gaan.”
Dat deed ook Rick Hakvoort tegen
een van de roulerende Hijker wisselspelers, Jan Mente Drent. De veelvoudig Gronings kampioen had niet
terug van het blufpoker van zijn opponent en werd met een elegante
hielslag over vijf schijven gevloerd.
Nadat Maikel Palmans tegen Auke
Scholma een verrassende forcing
overzag, was de koek op voor Hoogeveen. Wouter Sosef maakte kennis
met het ragfijne positiespel van de
bijna 50 jaar oudere Hans Jansen, invaller Geert Kleine boog na moedig

verzet het hoofd voor Wouter Wolff
en Keita Desmet nam tegen Martin
Dolfing na een mooi klassiek duel in
het eindspel toch de verkeerde afslag.
Zwaarbevochten remises van
Maarten Wichgers en Nick Waterink
tegen Wouter Sipma en Roel Boomstra brachten weer wat kleur op de
wangen bij de thuisclub. De nederlaag was echter onafwendbaar en
werd bekrachtigd door Aleksej Domchev, die na zijn gestroomlijnde zege op Natalja Sadowska fier de topscorerslijst aanvoert: 6-14.
UITSLAGEN
Ereklasse vijfde ronde.
MTB Hoogeveen - Hijken DTC 6-14: 1.
Sadowska-Domchev 0-2, 2. Hakvoort–Drent 2-0,
3. Desmet-Dolfing 0-2, 4. Vissers-Wiersma 0-2, 5.
Wichgers-Sipma 1-1, 6. M. Palmans-Scholma 1-1,
7. Z. Palmans-Van der Zee 1-1, 8. Kleine-Wolff
0-2, 9. Waterink-Boomstra 1-1, 10. Sosef-Jansen
0-2.
Overige uitslagen: Westerhaar–Gouda 12-8,
Arnhem-Huissen 7-13, Schiedam-Wageningen
13-7, Dammers uit Oost-Rotterdam 5-15 ,
Tilburg-Culemborg 9-11.
Stand: 1. Hijken DTC 5-10 (+28), 2. Culemborg
5-9 (+22), 3. Schiedam 5-9 (+20), 4. Huissen
5-8 (+30), 5. Tilburg 5-4 (-4), Wageningen 5-4
(-6), 7. Westerhaar 5-4 (-8), 8. Rotterdam 5-4
(-10), 9. Gouda 5-4 (-12), 10. Dammers uit Oost
5-2 (-16), 11. Hoogeveen en Arnhem 5-1 (-22).

