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Wiersma damt de ‘Ali Shuffle’
BERT DOLLEKAMP

HIJKEN Al na twee ronden wordt het
kaf van het koren gescheiden in de
ereklasse dammen. Titelverdediger Schiedam kreeg vrij baan van
Hoogeveen en Hijken DTC liet
Damlust uit Gouda onder aanvoering van Harm Wiersma alle hoeken van de ring zien.

Beginnende dammertjes houden
vaak hun onderste rij zo lang mogelijk bezet, zodat de tegenstander
geen dam kan halen. Slimme aanpak
zou je zeggen, maar in werkelijkheid
erg riskant, zo weet de ervaren clubspeler. Passen mag immers niet, zodat je de achterdeur uiteindelijk
toch open moet zetten. Grote opwinding derhalve onder de kenners
toen Harm Wiersma zich tegen Gouda-aanwinst Sven Winkel doodleuk
verschanste op de achterlijn.
Een reeks subtiele schuifzetjes en
terugruiltjes van de besnorde Fries
riep onweerstaanbaar de herinnering op aan de ‘Ali Shuffle’ waarmee
de legendarische Mohammed Ali
ooit furore maakte alvorens toe te
slaan: Float like a butterfly, sting like
a bee. Pikant detail is dat de bokser
en de dammer tussen 1976 en 1979
beide wereldkampioen waren in
hun sport.
Veertig jaar later is Ali al lang niet
meer onder ons, maar meet Wiersma (65) zich nog steeds met de beste
dammers van de planeet.
Wiersma’s demonstratie bracht
Hijken op voorsprong in een vermakelijk duel, waarin Hans Jansen de
toon zette door tegen de mondiale
nummer tien Erno Prosman met het
vlijmscherpe 1. 35-30 te openen. Deze strafte de provocatie gedecideerd
af, maar op Jansens ploeggenoten
had het een weldadig effect.
Martin Dolfing boekte een overtuigende zege op André Venema en
Jan Ekke de Vries joeg bijna Gouda
troef Martijn van IJzendoorn over de
kling. Zijn remise maakte wel de weg

Harm Wiersma kan zich met zijn 65 jaar nog steeds met de beste dammers ter
wereld meten. FOTO ARCHIEF JKBEELD
vrij naar de eindzege. Na een puntige
forcing van Hendrik van der Zee, een
fortuinlijke kluts van Wouter Wolff
en een fraaie vierdubbele oppositie
van Wouter Sipma mocht Roel
Boomstra het karwei afmaken. In
een sprankelend schouwspel nam
de
kandidaat-wereldkampioen
overtuigend de afslag naar de vorm
die hij binnenkort tegen Alexander
Schwarzman hard nodig zal hebben:
15-5.
Titelverdediger Schiedam boekte
na een benauwde 11-9 winst bij Arnhem tegen Hoogeveen een geflatteerde 14-6 zege. Met enige noordelijke nuchterheid en een vleugje
eindspeltechniek had er zomaar een
punt ingezeten voor de Drenten.
Van de vijf bordnederlagen viel alleen op de stijlvolle aanval van Rob
Clerc tegen Maarten Wichgers niets
af te dingen. Maar liefst viermaal
schoot Hoogeveen in eigen voet.
Nick Waterink verraste Jeroen Kos
met een schijnoffer, dat helaas een
notoire blunder bleek. Keita Desmet
had de regelrechte blufpoker van
Ron Heusdens simpel kunnen weerleggen. Jan van de Veen (tegen de
grote Anatoli Gantwarg) en Bé Eg-

gens verpoedelden een remise-eindspel en Zainal Palmans vergat een
geweldige pot tegen grootmeester
Hein Meijer met de hoofdprijs te bekronen. De Drenten moeten maar
eens op de thee bij Natalja Sadowska.
Hun enige vrouwelijke teamgenoot
bleef gewoon zichzelf en schoof in
fraaie kadans de stelling van grootmeester Raimond Vipulis aan gort:
14-6.
UITSLAGEN
Ereklasse tweede ronde
Hijken DTC - Damlust Gouda 15-5: 1. Van der Zee
- Van de Krol 2-0, 2. De Vries - Van IJzendoorn 1-1,
3. Boomstra - Van Eck 2-0, 4. Wiersma - S. Winkel
2-0, 5. Jansen - Prosman 0-2, 6. Scholma - Mooser
1-1, 7. Wolff - B. Winkel 2-0, 8. Dolfing - Venema
2-0, 9. Domchev - Provoost 1-1, 10. Sipma Clasquin 2-0.
Schiedam - MTB Hoogeveen 14-6: 1. Vipulis Sadowska 0-2, Meijer - Z. Palmans 1-1, 3. Luteijn Hakvoort 1-1, 4. Heusdens - Desmet 2-0, 5. Kos Waterink 2-0, 6. De Witt - Eggens 2-0, 7. Clerc Wichgers 2-0, 8. Gantwarg - Van de Veen 2-0, 9.
Aliar - M. Palmans 1-1, 10. Van Berkel - Leijenaar
1-1.
Overige uitslagen: Arnhem - Schiedam 2 10-10,
Westerhaar - Tilburg 10-10, Culemborg - Lunteren
11-9, Huissen - Wageningen 13-7.
Stand: 1. Hijken DTC 2-4 (30), 2. Schiedam 2-4
(25), 3. Huissen 2-3 (23), 4. Westerhaar 2-3 (22),
5. Culemborg 2-3 (21), 6. Wageningen 2-2 (18), 7.
Arnhem en Lunteren 2-1 (19), 9. Schiedam 2 2-1
(18), 10. Gouda en Tilburg 2-1 (15), 12. Hoogeveen
2-0 (15).

