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Prachtige damklassieker
Terwijl Hoogeveen na drie ronden puntloos onderaan bungelt, schoof
Wouter Sipma landskampioen Hijken in een prachtige klassieker langs
aartsrivaal Huissen naar de koppositie in de ereklasse dammen.
BERT DOLLEKAMP
HIJKEN Saai is het nimmer tussen recordkampioen Huissen en de huidige titelhouder Hijken DTC. Bij
haar ereklassedebuut in 1984 bezorgde het toenmalige Drents Tiental het duel met een sensationele 12-8
in het hol van de Gelderse leeuw het speciale karakter, dat tot op de dag van vandaag behouden is. Over
33 duels staat Huissen met zeventien zeges, vijf remises en elf nederlagen ruim voor. Nadat de Drenten
in het begin van deze eeuw hun domicilie vonden in Hijken, werd de ratingkloof echter in rap tempo
gedicht. Dat ging vanaf 2006 samen met de opkomst van de pubers Roel Boomstra en Wouter Sipma, die
inmiddels tot de wereldtop horen en samen met nog een handvol grootmeesters van naam en faam drie
landstitels hebben verzameld.
Afgelopen zaterdag stond de kraker al in de derde ronde op de rol. Het scorebord doet bij negen
puntendelingen een massale uitruil van schijven vermoeden. Maar eigenlijk kon men alleen de remises
van Martin Dolfing en Wouter Wolff tegen respectievelijk Gérard Jansen en de voor de Let Valneris
ingevlogen Witrus Bulatov zien aankomen. Aan de overige borden golfde het spel voortdurend op en
neer.
Roel Boomstra werd in toom gehouden door zijn voormalige trainer Johan Krajenbrink, terwijl de immer
bescheiden Aleksej Domchev met een creatieve verdediging de formaties van Alexander Baljakin in
bedwang hield. Ondertussen toonde de wispelturige Hans Jansen met een soepele plusremise tegen de
gevaarlijke Jasper Lemmen, dat zijn basistechniek nog dik in orde is.
Alsof het zo moest zijn werd de ban gebroken aan het bord van twee clubiconen. Geboren Hijkenaar
Wouter Sipma stuurde een woeste aanval van Mister Huissen Geert van Aalten elegant naar de bordrand
en stoomde vervolgens dwars door het centrum op naar een winnende dam.
Het was een mirakel dat het daarbij bleef. Zowel Auke Scholma, Jan Ekke de Vries als Hendrik van der
Zee werden in zonnige positie door noodweer verrast en ontsnapten ternauwernood aan verlies. De
thuisclub kon er dan ook goed mee leven, dat Huissenaar Fred de Koning zich in vliegende tijdnood
foutloos verdedigend de grote Harm Wiersma van het lijf hield: 11-9.
Terwijl Hijken mede door een 10-10 tussen de concurrenten Schiedam en Culemborg de koppositie
greep, incasseerde Hoogeveen haar derde nul op rij. In Gouda kreeg de jarige preses Maarten Wichgers
een leerzame omsingeling cadeau van grootmeester Erno Prosman. De Drenten kwamen sterk terug
dankzij virtuoze schijfmanipulaties van Rick Hakvoort en damtechnisch vakwerk van ex-wereldkampioene
Natalja Sadowska. Na vier keurig binnengeschoven remises werd de weer onvervaard aanvallende
benjamin Wouter Sosef in tijdnood verrast door routinier Daaf Kasse. Helaas miste Keita Desmet op de
valreep een plakkertje naar remise, zodat Hoogeveen ondanks een fraaie Houdini-truc van Klaas-Hendrik
Leijenaar met lege handen bleef: 11-9.
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UITSLAGEN
Ereklasse derde ronde
Hijken DTC - Huissen 11-9: 1. Boomstra - Krajenbrink 1-1, 2. Domchev - Baljakin 1-1, 3. De Vries - Hendriksen 1-1, 4.
Dolfing - G.Jansen 1-1, 5. 5. Sipma - Van Aalten 2-0, 6. Wolff - Bulatov 1-1, 7. H.Jansen - Lemmen 1-1, 8. Scholma Ludwig 1-1, 9. Van der Zee - Stokkel 1-1, 10. Wiersma - De Koning 1-1.
Damlust Gouda - MTB Hoogeveen 11-9: 1. S.Winkel - Waterink 1-1, 2. Van de Krol - Desmet 2-0, 3. B.Winkel - Hakvoort
0-2, 4. Mooser - Sadowska 0-2, 5. Prosman - Wichgers 2-0, 6. Provoost - Leijenaar 1-1, 7. Venema - Vissers 1-1, 8.
Hoogendoorn - M.Palmans 1-1, 9. Kasse - Sosef 2-0, 10. Fennema - Z.Palmans 1-1.
Overige uitslagen: Westerhaar-Wageningen 9-11, Tilburg - Rotterdam 9-11, Schiedam - Culemborg 10-10, Dammers uit
Oost - Tilburg 9-11.
Stand: 1. Hijken DTC 3-6 (+16), 2. Culemborg 3-5 (+18), 3. Schiedam 3-5 (+8), 4. Huissen 3-4 (+18), 5. Gouda 3-4 (-4), 6.
Tilburg 3-3 (-2), 7. Wageningen en Dammers uit Oost 3-2 (-4), 9. Westerhaar 3-2 (-6). 10. Rotterdam 3-2 (-14),8. 11..
Arnhem 3-1 (-12),V12. Hoogeveen 3-0 (-14).

