Hijken DTC-WSDV 17-3

Over een dammende bardame, een
protest en sensationele partijen
Hanneke Broer is de naam. De 31-jarige beheerster van het Dorpshuis in Hijken is na Rik en
Wesselink WSDV’s nieuwste aanwinst. Met de welwillende medewerking van de Drentse
titelpretendent, van Paul Visser namens het bondsbureau en van de arbiter werd de bardame
zaterdag in allerijl ingelijfd bij de Wageningse damelite waardoor een (kleine) ramp werd
voorkomen. Zonder dit unieke staaltje van adequaat en creatief handelen was de kans bepaald
niet ondenkbeeldig geweest dat WSDV twee punten in mindering was gebracht met alle
mogelijke gevolgen vandien.
Dat zat zo. Voor het zoveelste jaar op rij was het de dambond niet gelukt om met het
competitierooster rekening te houden met het WK-jeugd, alle toezeggingen in deze richting
ten spijt. Dat waren we goed zat. Tegen Hijken DTC zouden we Rik, Heike, Ester en Machiel
moeten missen. Opnieuw werd vooruitspelen werd niet toegestaan en de wedstrijd verzetten
evenmin en dat terwijl onze opponent - héél sympathiek - daartoe best bereid zou zijn
geweest. Kortom de hoogste tijd voor een duidelijk signaal naar de KNDB in de vorm van een
protestactie. Na goed en ampel overleg tussen spelers en bestuur werd ervoor gekozen om met
zes man naar het noorden af te reizen. Enerzijds werd met het openlaten van vier borden een
onacceptabel grote aanslag op de overige drie tientallen voorkomen en anderszijds was dit
aantal nog net voldoende om zeg maar aan de minimum-eisen van de dambond qua opkomst
te voldoen.
Edoch: vlak voor het vertrek uit Wageningen meldde Jesse zich ziek. Wat nu? “Wel, WSDV2
was al op weg naar Maastricht en om een jeugdlid mee te nemen en in vijf minuten te laten
verliezen vonden wij een vorm van kindermishandeling. Dus gingen we met ons vijven in één
auto op weg”, blikt teamleider Marcel terug.
Op voorhand was er al enige discussie over het reglement, dat op dit punt niet geheel duidelijk
is. In de auto zocht onze Jan via de app contact met Roel Boomstra. Zijn zes spelers nu wel of
niet het vereiste minimum luidde de hamvraag waarover ook Hijken-preses Wim Koopman,
Paul Visser namens net bondsbureau en de juridisch onderlegde vader van Matthias zich
bogen. Conclusie: zes spelers zijn vereist, anders zou het wel eens foute boel kunnen zijn
(wedstrijd overspelen en twee punten in mindering). Intussen had Koopman Hanneke Broer
bereid gevonden onze gelederen te komen versterken. Sportieve medewerking met uiteraard
ook een vleugje eigenbelang (makkelijke overwinning en een daverend doelsaldo). Iedereen
blij en tevreden, mede ook dankzij de getoonde flexibiliteit van Paul Visser en de ’zegen’ van
de arbiter.
Applaus
Hanneke Broer mocht onder luid applaus van alle aanwezigen achter haar bord plaatsnemen.
De voordracht van Hans van der Nap, die een heel hoofdstuk uit zijn prachtige epos ‘Dammen
als cultureel erfgoed’ mocht voorlezen, duurde langer dan de partij van Hanneke. De
openingszet 33-29 was nog goed maar drie zetten later stond ze al twee schijven achter.
Ondanks alle aanmoediging en grappen van tegenstander Hans Jansen (‘Interessante partij
Hanneke’) was het pleit snel beslecht zoals de stand op bijgaande foto van Bert Dollekamp
treffend illustreert. Marcel: “Tot opluchting van alle anderen want we begonnen wel trek in
koffie te krijgen...”.
Een uurtje later was het al 10-0 toen de ‘vlaggen’ van de vier niet aanwezige WSDV’s vielen.
In de meeste van de vijf nog resterende partijen vlogen de vonken er af. Niet bij Matthias die
na een mislukte opening tevreden constateerde dat de oerdegelijke en fantasieloze Aleksej
Domchev niet breid bleek om ook maar het geringste risico te lopen. De remise kostte zelfs

niet eens al te veel moeite. Ook Wieger deelde in een spannend klassiekje de punten. De
opening was voor hem maar na de krachtzet 23-29 van Auke Scholma was het Wieger die op
z’n tellen moest passen. Maar erger dan enig ongemak werd het niet.
Jan leed in een origineel en fantastisch gevecht op het scherpst van de snede een sensationele
nederlaag tegen Wouter Sipma. Beiden vlogen er vol in. Jan ging uiteindelijk failliet aan de
omtrekkende bewegingen van de Drent en aan zijn opgesloten linker vleugel wat zelfs in het
eindspel tot uiting kwam. De laatste competitienederlaag van Jan was op 4 februari 2017 in
Apeldoorn tegen Hendrik van der Zee.
De pluim van de dag was voor Marcel die ondanks zijn inferieure positie oudwereldkampioen Roel Boomstra van de winst wist af te houden. Hij kreeg een ouderwetse en
speculatieve variant van de Keller voorgeschoteld waar hij al improviserend met nadeel
uitkwam. Onverzettelijk en met listen en lagen hield hij stand en wist het met een dure damzet
nog net droog te houden.
Johan en Harm Wiersma damden eveneens alle duivels uit de hel. Na een KVO gecombineerd
met een Ghestemdoorstoot kwam er voor Johan een gunstige Roozenburg-aanval op het bord.
De oud-wereldkampioen miste een belangrijke damdreiging en moest met een offer op de
been blijven. Johan stond overwegend maar miste na een foutzet teleurgesteld het sterkste
verweer en kwam er niet meer aan te pas.
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