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Ook voor Hijken is dammen
soms gewoon te moeilijk
BERT DOLLEKAMP

HIJKEN Terwijl Schiedam de landsti-

tel vierde met een 16-4 masterclass
bij Damcombinatie Fryslân werd
een gehavend Hijken DTC bij het
laatste kunstje van topteam Culemborg met 13-7 geklopt en naast
het podium geparkeerd.
Schrale troost voor de Drentse dammers was dat Roel Boomstra topscorer van de ereklasse werd door aan
het eerste bord Tjeerd Harmsma het
nakijken te geven. Op dat moment
was de wedstrijd allang in het voordeel van de thuisclub beslist. Bij de
voor de derde stek benodigde 10-10,
waarmee Hijken twee jaar geleden
tegen hetzelfde Culemborg landskampioen werd, kwamen de Drenten na een foutenfestival niet eens
in de buurt.
Excuses zijn er in de topsport
nooit, maar de term topsport kwam
wel in het geding toen het dit seizoen toch al gemankeerde Hijken
vanwege coronaperikelen bij Auke
Scholma en Jacob Okken zelfs uw
verslaggever van stal moest halen.
De grootmeesters Boomstra en Sipma flankeerden aan de borden 1 en 3
de aan het tweede bord geposteerde
oudgediende. Inspirerend was dat
zeker, maar omdat voorzeggen niet
mag, ging het tegen meervoudig NKfinalist Boudewijn Derkx na drie uur
wikken en wegen toch mis en werd
een puntig dammetje op bezet veld
mijn deel.
Geen centje pijn zou je zeggen,
ware het niet dat de misgreep de Wet
van Murphy in werking zette, met
een voor Hijken ongekende reeks
bloopers. Jan Ekke de Vries struikelde met de remise tegen Culemborgkopman Pim Meurs voor het grijpen
over een knullig slagzetje en Henk
Kalk liet Bas Messemaker tussen een
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erehaag van randschijven gratis
oversteken naar dam. De treurige
apotheose kwam op naam van Wouter Wolff en Siep Buurke, die zo opgingen in complexe duels met de
cracks Jean Marc Ndjofang en Kees
Thijssen dat ze beiden peinzend
door hun klok gingen.
De 22-jarige in Groningen opgegroeide Wolff, in 2017 nog negende
op het WK, weet zijn nederlaag en de
gemiste bordkansen mede aan zijn
drukke baan op de Zuidas in Amsterdam, waardoor hij amper aan dammen toekomt. ,,Ik handel in opties
en dat vereist slim en snel handelen.
Beide heb je bij dammen ook nodig,
maar daaraan ontbrak het vandaag
bij mij.”
De Hijker grootmeesters wisten
de pijn nog enigszins te verzachten.
Martin Dolfing, Hans Jansen en
Wouter Sipma produceerden onderhoudende remises en de Litouwer
Aleksej Domchev won via een elegante omsingeling, waarna Roel
Boomstra op de valreep een winnende doorbraak wist te forceren. Daarmee is de wereldkampioen evenals
tien jaar geleden topscorer van de
ereklasse. Tegen de morele winnaar
van deze competitie, die twee coronagerelateerde reglementaire nul-

len incasseerde, maar zowel de nieuwe als de oude kampioen versloeg,
was in hun laatste optreden echter
geen kruid gewassen: 13-7.
Toeschouwer John van den Borst,
voormalig speler bij Hijken en jarenlang steunpilaar van Culemborg,
ziet het uiteenvallen van het eerste
team door gebrek aan geld en spelers met lede ogen aan. ,,Vooral in de
breedte ontbreekt de jonge aanwas.
Ik ben wiskundeleraar en zie dat
vaak superslimme tieners hun tijd
verdoen met computergames, waarbij na een druk op de knop de draken
om je oren vliegen. Maar dat doen ze
niet zelf, dat doet het programma.
Hun creatieve brein wordt nauwelijks uitgedaagd. Zoals in ons prachtige spel, waarin je helemaal zelf de
regie hebt. Maar dat dreigt als we
niet oppassen verloren te gaan. Misschien is dammen gewoon te moeilijk.”
UITSLAGEN EN STANDEN
Ereklasse. Denk en Zet Culemborg - Hijken DTC
13-7: 1. T. Harmsma - Boomstra 0-2, 2. Derkx Dollekamp 2-0, 3. Steijlen - Sipma 1-1, 4.
Messemaker - Kalk 2-0, 5. S. Harmsma - Dolfing
1-1, 6. Oudshoorn - Jansen 1-1, 7. Thijssen Buurke 2-0, 8. Meurs - De Vries 2-0, 9. Ndjofang Wolff 2-0, 10. De Voogd - Domchev 0-2. Overige
uitslagen: Wageningen Gouda 6-14, Lunteren Westerhaar 7-13, Arnhem - Schiedam II 11-9,
Damcombinatie Fryslân - Schiedam 4-16.
Eindstand: 1. Schiedam 10-18 (134), 2. Huissen
10-17 (113), 3. Culemborg 10-15 (96), 4. Hijken
DTC 10-14 (113), 5. Gouda 10-13 (112), 6.
Wageningen 10-9 (77), 7. Westerhaar 10-6 (93),
8. DC Fryslân en Arnhem 10-6 (82), 10. Schiedam
II 10-3 (85), 11. Lunteren 10-3 (73). Schiedam II
en Lunteren spelen op 16 april de play-off met de
nummers 2 van de hoofdklasse Den Bosch en
Dammers uit Oost.
Hoofdklasse A. Het Noorden - Hoogeveen 8-12,
Nijverdal - DIOS Achterhoek 11-9, Huizum - Hijken
DTC II 12-8, Lent - Westerhaar II 9-11, Dammers
uit Oost - Heerenveen 14-6, Huissen II - Harderwijk
12-8.
Eindstand: 1. Hoogeveen 11-22 (151), 2.
Dammers uit Oost 11-19 (116), 3. Huissen II 11-16
(126), 4. DIOS 11-13 (116), 5. Harderwijk 11-12
(114), 6. Het Noorden 11-11 (111), 7. Huizum 11-8
(107), 9. Westerhaar II 11-7 (84), 10, Heerenveen
11-6 (94), 11. Hijken DTC II 11-4 (71), 12. Lent
11-2 (76).

