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Hoogeveen handhaaft
zich in de ereklasse
BERT DOLLEKAMP

OENTSJERK Met een nipte 11-9 ze-

ge bij Damcombinatie Fryslân
verlengden de dammers van
Mijnheer Truck Banden Hoogeveen hun verblijf in de ereklasse
dammen.
Evenals vorig jaar na hun ereklasse debuut hadden de Drenten de achterdeur van de barrage
nodig om zich te handhaven.
Toen was die sluiproute het
hoogst haalbare voor het onervaren jonge team. Afgelopen seizoen toonde Hoogeveen zich
een volwaardig ereklasser en
was het herexamen voornamelijk te wijten aan het slordig omspringen met eigen kansen.
De barrage was echter allesbehalve een formaliteit. Een beslissingsduel heeft nu eenmaal zijn
eigen dynamiek en Damcombinatie Fryslân toonde zich een geduchte tegenstander. Na het
noodgedwongen slappe verweer
in de slotronde tegen Schiedam
had Hoogeveen zijn voltallige selectie dan ook hard nodig.
Steunpilaar Michel Stempher
zette zijn vertrek bij Hoogeveen
luister bij met een klinkende
overwinning.
Na een benauwde remise van
grootmeester Macodou NDiaye
tegen de sterkste Fries Gerlof
Kolk miste Rick Hakvoort voor
open doel, waarna Maikel Palmans voordeed hoe je een buitenkansje wel benut.
Een elegante damcombinatie
van Natalia Sadowska bleek net

Michel Stempher
niet te winnen, maar toen een
felle familie-vete tussen Klaas
Hendrik Leijenaar en zijn oom
Willem ook remise liep, had
Hoogeveen nog een punt nodig
uit twee penibele posities. Maarten Wichgers legde het af tegen
Sjoerd Huitema, maar Joël Palmans wist zich de ervaren Jan Algra wel van het lijf te houden en
bezorgde MTB Hoogeveen zo
voor de derde keer een plaatsje
in de eregalerij van de clubcompetitie: 9-11.
UITSLAGEN:
Damcombinatie Fryslân - Hoogeveen 9-11:
1. Gerlof Kolk - Macodou NDiaye 1-1, 2. Wytze
Sytsma - Rick Hakvoort 1-1, 3. Bastiaan
Hollander - Maikel Palmans 0-2, 4. Taeke
Kooistra - Natalia Sadowska 1-1, 5. Sjoerd
Huitema - Maarten Wichgers 2-0, 6. Jan Algra Joël Palmans 1-1, 7. Oege Dijkstra - Nick
Waterink 1-1, 8. Jappie de Vries - Michel
Stempher 0-2, 9. Douwe Edelenbos - Zainal
Palmans 1-1, 10. Willem Leijenaar - Klaas
Hendrik Leijenaar 1-1.

