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BERT DOLLEKAMP

HIJKEN Met Jean-Marc Ndjofang

bracht 020 Amsterdam één echte
vedette in de ring tegen Hijken
DTC, maar hij trof uitgerekend kopman Roel Boomstra. De gasten kregen klop: 16-4.
De Drentse dammers krijgen evenals koploper Huissen (14-6 tegen Tilburg) vooral tegen de laagvliegers in
de ereklasse weinig weerstand in de
aanloop naar het beslissende slotgevecht. Teams als Amsterdam komen
alleen tegen directe concurrenten in
hun sterkste formatie, omdat ze zich
tegen Hijken en Huissen vrijwel
kansloos achten.
Aangezien bij de Amsterdammers
behalve de Rus Getmanski ook basisspeler Kees Thijssen ontbrak, kon
Hijken het zich permitteren derde-

tientalspeler Hans van der Laan als
invaller voor haar eigen Rus Iwan
Trofimov op te stellen. Grootmeester Johan Bastiaannet consumeerde
namens 020 het Drentse hapje met
smaak, maar alleen zijn maten Pieter
Hildering (tegen Jacob Okken) en
Rob Geurtsen (tegen Wouter Wolff)
wisten nog een puntje mee te snoepen.
De overige hoofdstedelingen kwamen er niet aan te pas, met als onbetwist hoogtepunt de winst van Roel
Boomstra op wereldtopper JeanMarc Ndjofang. Na zijn teleurstellende derde stek op het WK in Emmen
heeft Boomstra het dammen even
op een laag pitje gezet, teneinde zijn
bachelor natuurkunde af te ronden.
,,En uitgerekend nu boekte ik in
een spannende pot een van mijn
grootste persoonlijke successen in
het shirt van Hijken”, aldus Boom-

Dammers Hijken
laten geen spaan
heel van
Amsterdammers
stra na zijn stijlvolle omsingeling,
die hij na een onnauwkeurigheid
van de Afrikaan omtoverde in een
dodelijke aanval: 16-4.
In de hoofdklasse A jagen koploper Hoogeveen, runner-up Damcombinatie Fryslân en Het Noorden
elkaar op in een zenuwslopende
slotfase. Daarin heeft behalve de
kampioen ook nummer twee nog
uitzicht op promotie naar de ereklasse.
Aan de vooravond van de kraker
tegen Hoogeveen maakte DC Fryslân

jofang, de enige vedette van 020
Ndjofang,
met Ndjofang
met 16-4 gehakt van DIOS Achterhoek, terwijl de Drenten met 18-2
huishielden in Drachten. Zelfs in deze fase bouwt Hoogeveen aan de toekomst met het debuut van het pas 11jarige talent Wouter Sosef in de
hoofdmacht. Voormalig onderwijzer en damdocent Richard Koot liep
spitsroeden tegen het ventje en zal
ondanks zijn benauwde remise genoten hebben.
Ook Het Noorden investeert in de
jeugd. Terwijl routinier Danny Staal
de jonkies in het tweede op sleeptouw nam, mocht aspirant Floris Tol
(14) tegen Harderwijk ruiken aan het
grote werk. Weliswaar miste hij in
het vuur van de strijd een winnende
combinatie, maar zijn remise was
precies genoeg voor Het Noorden,
dat dankzij Michiel Kroesbergen,
Martijn de Jong, Gideon van Eiken
en Albertus Kamps nipt met 11-9

won. Bij ruime winst in de slotduels
met Huizum en De Oldehove lonkt
voor de Stad-Groningers nog steeds
de ereklasse, waarbij een luttel bordpunt zomaar beslissend kan zijn.
DAMMEN
Hijken. Ereklasse negende ronde: Hijken DTC 020 Amsterdam 16-4. Overige uitslagen: Huissen-Tilburg 14-6, Culemborg-Wageningen 12-8,
Schiedam-Gouda 11-9, Apeldoorn-Heerhugowaard 13-7, Westerhaar-Arnhem 15-5. Stand: 1.
Huissen 9-18 (122), 2. Hijken DTC 9-17 (120), 3.
Schiedam 9-13 (99), 4. Culemborg 9-11 (96), 5.
Apeldoorn 9-10 (96), 6.Wageningen 9-10 (90), 7.
Westerhaar 9-8 (85), 8.Heerhugowaard 9-7 (83),
9.Amsterdam 9-7 (81), 10. Gouda 9-5 (80), 11. Arnhem 9-2 (62), 12. Tilburg 9-0 (66). Hoofdklasse A:
Huizum-De Oldehove 13-7, Het Noorden-Harderwijk 11-9, Hijken DTC2-Dammers uit Oost 11-9,
Drachten-Hoogeveen 2-18, Damcombinatie Fryslân-DIOS Achterhoek 16-4, Nijverdal-Heerenveen
13-7. Stand: 1. Hoogeveen 9-17 (124), 2. DC Fryslân 9-16 (111), 3. Het Noorden 9-15 (111), 4. Nijverdal 9-11 (106), 5. Dammers uit Oost 9-11 (96), 6.Harderwijk 9-9 (98), 7. Hijken DTC2 9-9 (80), 8. Huizum
9-8 (88), 9. DIOS 9-7 (84), 10. Heerenveen 9-2 (75),
11. Drachten 9-2 (57), 12. De Oldehove 9-1 (50).

Jean-Marc Ndjofang (rechts) kijkt bedenkelijk: Roel Boomstra heeft toegeslagen.
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