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Rik Smit (links) bezorgde Hijken DTC het beslissende punt in Westerhaar.
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Debutant Rik Smit
redt dammers Hijken
BERT DOLLEKAMP

WESTERHAAR Nadat Hijken DTC de

competitie vorig jaar na een valse
start in Huissen zag afgelast, kwam
de landskampioen dit seizoen
dankzij debutant Rik Smit in Westerhaar wél schadevrij uit de startblokken.

Na een jaar gedwongen pauze zijn de
dammers met een schone lei aan
een nieuwe competitie begonnen.
Het komt de statistieken voor Hijken ten goede, want de pijnlijke nederlaag van een jaar geleden bij
aartsrivaal Huissen is gewist, zodat
de Drenten hun in 2020 geprolongeerde landstitel nog een seizoen
mogen koesteren. De landskampioen kwam pas in de tweede ronde in
actie, omdat Rotterdam zich afgelopen zomer afmeldde, nadat het vorig jaar vanwege corona ook al geen
team op de been kon brengen. Omdat de bond er niet in slaagde een
hoofdklasser door te laten stromen,
oogt de ereklasse met elf teams toch
als een ietwat kreupel paradepaard.
Behalve voor de competitie als geheel geldt dit in zekere zin ook voor
Hijken DTC. Van het kampioensteam vertrok alleen Hendrik van der
Zee. Omdat echter Harm Wiersma,
Wouter Wolff en de Rus Ivan Trofi-

mov dit seizoen maar beperkt beschikbaar zijn, moet de reservebank
worden aangesproken. Het betekent
dat winst dit seizoen tegen geen enkele tegenstander opgelegd pandoer
is. In de altijd beladen streekderby
met Westerhaar bleek hiervan meteen de charme, want naast de routiniers Jacob Okken en Henk Kalk
maakte de 27-jarige Rik Smit zijn debuut in de hoofdmacht. Opponent
Gil Salomé was op papier 256 ratingpunten sterker, zodat een nederlaag
voor de in Hijken geboren en getogen Smit min of meer werd ingecalculeerd.
Veel leek het niet uit te maken,
want aan de meeste borden gingen
de Drenten riant aan de leiding. Een
flitsende damcombinatie van Henk
Kalk leek de inleiding voor een walkover, maar nadat de Veendammer
zijn dam en de winst verpoedelde,
de spitsen Auke Scholma, Roel
Boomstra en Martin Dolfing werden
afgestopt en Jacob Okken zelfs verrassend verloor, moest Hijken alsnog aan de bak. En dat deed het met
verve dankzij de kunstzinnige inbreng van Wouter Sipma en Hans
Jansen, die beiden een wonderschone, met tactische en combinatieve
finesses doorspekte zege boekten.
Daarmee was het 8-10 voor Hijken
en waren voor het beslissende punt

alsnog alle ogen gericht op Rik Smit.
Met een gedurfde aanvallende variant had deze de handschoen tegen
Salomé opgenomen, maar was gaandeweg toch in een licht nadelig eindspel beland. Natuurlijk voelde hij de
druk. „Ik werd wel zenuwachtig,
maar niet op de verkeerde manier.
Eigenlijk vond ik het wel mooi dat iedereen meekeek en het erop aankwam nu de goede zetten te vinden”. En daarin slaagde Smit met lof.
Hij offerde twee schijven, sloeg één
van de vijandelijke dammen van het
bord en incasseerde voldaan de remise en het applaus van zijn maten:
9-11.
UITSLAGEN EREKLASSE
Westerhaar - Hijken DTC 9-11
1. Hoopman - Scholma 1-1, 2. Van Dijk - Boomstra
1-1, 3. Aalberts - Domchev 1-1, 4. Van den Broek Okken 2-0, 5. Hilberink - Jansen 0-2, 6. Salomé Smit 1-1, 7. Barkel - Dolfing 1-1, 8. Hessing - Kalk
1-1, 9. Yuen Wong - Sipma 0-2, 10. De Leeuw - De
Vries 1-1.
Overige uitslagen:
Eerste ronde: Gouda - Westerhaar 11-9, Huissen Schiedam II 12-8, Wageningen - Schiedam 5-15,
Culemborg - Damcombinatie Fryslân 14-6,
Lunteren - Arnhem 11-9.
Tweede ronde: Arnhem - Culemborg 11-9,
Damcombinatie Fryslân - Wageningen 10-10,
Schiedam - Huissen 12-8, Schiedam II - Gouda
7-13,
Stand: 1. Schiedam 2-4 (27), 2. Gouda 2-4 (24),
3. Lunteren en Hijken DTC 1-2 (11), 5. Culemborg
2-2 (15), 6. Huissen en Arnhem 2-1(20), 8. DC
Fryslân 2-1 (16), 9. Wageningen 2-1 (15), 10.
Westerhaar 2-0 (18), 11. Schiedam II 2-0 (15).

