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Kalk grijpt net naast
plek in NK-finale
BERT DOLLEKAMP

APELDOORN Het scheelde een haar of Henk
Kalk had zich geplaatst voor het NK
dammen. In de sterkste van vier halve
finalepoules miste de Veendammer enkele
open kansen en sneuvelde tenslotte in de
barrage.
Techniek, tactiek, mentaliteit, een beetje geluk.
Wie de halve finales van het NK dammen wil
overleven, heeft het allemaal nodig. Maar als het
erop aankomt zullen toch vaak degenen die het
beste met de spanning omgaan en gewoon
zichzelf blijven aan het langste eind trekken.
Henk Kalk kan erover meepraten. Na een
valse start, waarin hij eerst een winnende
damslag miste en vervolgens de poort naar de
finale openzette voor stilist Henk Grotenhuis
ten Harkel, kwam de 53-jarige Kalk op karakter
terug. Hoe kan het ook anders voor de
voormalige verstokte supporter van de BV
Veendam. En wat meer is, de noeste werklust
van de speler van Hijken DTC ging gepaard met
oogstrelend spel.
De directe concurrenten Jeroen Goudt en
Stijn Overeem werden zonder pardon van het
bord gezet, zodat Kalk alles weer in eigen hand
had Tegen hekkensluiter Waylon Poot werd
echter opnieuw het zicht op zijn gewonnen
positie vertroebeld door de lonkende finale.
Opgeven komt evenwel in het woordenboek van
Kalk niet voor. Tegen grootmeester Jos Stokkel
gooide hij nog maar eens de kop d’r veur en
legde een prima aanval op de mat, welke door
de oud-Hoogezandster ternauwernood werd

Dammer Henk Kalk uit Veendam: ,,Volgend
jaar probeer ik het gewoon nog een keer.
Het moet toch een keer lukken.’’
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gepareerd In de barrage om de tweede stek
achter de ongenaakbare Grotenhuis leek Kalk
na remise met Overeem tegen de favoriete
Anton van Berkel een gedurfde omsingeling tot
een groot succes te maken, tot hij na een
slippertje in tijdnood zelf maar net aan verlies

ontkwam. Om vervolgens met lede ogen toe te
zien hoe Van Berkel tegen Overeem het laatste
finaleticket in de wacht sleepte.
,,Ik ben tevreden met mijn spel en heb strijd
geleverd. Ik zat er dicht bij, alleen de afwerking
was onder de maat” aldus Kalk na afloop.
,,Volgend jaar probeer ik het gewoon nog een
keer. Het moet toch een keer lukken.”
In poule A waren de oud-finalisten Jitse
Slump en Casper Remeijer oppermachtig. In
poule B gaven Biem Ramdien en Bart Terwel
ondermeer grootmeester Heijn Meijer het
nakijken. In poule C plaatste Jan van Dijk uit het
Friese Ureterp zich overtuigend voor de finale,
met in zijn spoor oud-kampioen Ron Heusdens.
Bij de vrouwen schoof de pas 18-jarige
Tamar Visser uit Bartlehiem zich in het kielzog
van de routiniers Laura Timmerman, Barbara
Graas en Jacqueline Schouten verrassend naar
de finale.

HALVE FINALE NK DAMMEN
De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de finale.
Poule A: 1. Slump 7-12, 2. Remeijer 7-11 3. Kalis 7-8,
4. Yöney, 5. Sekongo 7-7. 6. Den Hollander 7-6, 7.
Aliar 7-5, 8. Savané 7-1. Poule B: 1. Ramdien 7-10, 2.
Terwel 7-9 (na barrage), 3. Tjon A Ong 7-9, 4. Luteijn
en Meijer 7-7, 6. De Jager 7-6, 7. Westerveld en
Seinhorst -4. Poule C: 1. Van Dijk 7-11, 2. Heusdens
7-9, 3. Geurtsen en Yuen Wong 7-7, 5. Ten Hagen en
Joosten 7-6, 7. Kooistra en Bommel 7-5. Poule D: 1.
Grotenhuis ten Harkel 7-11, 2. Van Berkel 7-8 (na
barrage), 3. Kalk 7-8, 4. Overeem 7-8, 5. Goudt,
Stokkel en Van der Stap 7-6, 8. Poot 7-3.
Al geplaatst voor de finale zijn Alexander Baljakin,
Wouter Sipma, Jan Groenendijk en Martijn van
IJzendoorn. Het NK wordt van 10 tot en met 18 april
gespeeld in Kraggenburg
Vrouwen Halve Finale: 1. Timmerman 7-11, 2.
Schouten en Graas 7-8, 4. Visser 7-7, 5. L.Gabbert,
M.Gabbert en Stunnenberg 7-5, 8. Langeveld 7-3.
De nummers 1 tot en met 4 gaan met de al
geplaatste Denise van Dam, Vitalia Doumesh, Heike
Verheul en Ester van Muijen naar de finale van 23 tot
en met 28 maart in Zoutelande.

