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Kroesbergen rukt op dankzij ingenieuze truc
BERT DOLLEKAMP

ENSCHEDE Na zijn remise met koploper Baljakin kan Wouter Sipma
de nationale damtitel gevoeglijk
vergeten. Maar Auke Scholma en
Michiel Kroesbergen zijn nog volop in de race.

De teleurstelling viel na afloop van
het duel met Alexander Baljakin met
bakken van het gezicht van Wouter
Sipma te scheppen. De Drent laat deze week positiespel van de bovenste
plank zien, maar ziet zijn inspanningen slechts beloond met plusremises die geen zoden aan de dijk zetten
en alleen bij gelijk eindigen de doorslag geven. En dus zat er niets anders
op dan tegen de vijfvoudig kampioen opnieuw voor de winst te gaan.
Onder toeziend oog van titelhouder Roel Boomstra waren de posities
in het late middenspel van het hoogstaande duel echter nog volkomen

in balans. In arren moede forceerde
Sipma ten koste van een schitterend, maar gewaagd positioneel offer een doorbraak naar dam. Baljakin schrok zichtbaar, maar herpakte
zich en baande zich op zijn beurt een
weg naar de damlijn, waarna de spelers verbluft tot de ontdekking kwamen dat er voor Sipma slechts een
schamele minremise overbleef.
De natuurkundige in spe slikte de
tegenslag echter als een man. ,,Dat
offer heb ik achteraf toch niet goed
getaxeerd en bij andere varianten
kom ik vermoedelijk heel slecht te
staan.’’
Sipma mag dan vrijwel gezien
zijn, nog is Het Noorden niet verloren. Gisteren doorbrak Michiel
Kroesbergen, voorzitter van de gelijknamige damclub, eindelijk zijn
met meeslepende gevechten gelardeerde remisereeks. Tegen wie anders dan Frits Luteyn was de Groninger verzekeringsman in een akelig

Michiel Kroesbergen
wespennest beland. Maar evenals
een ronde tevoren tegen Baljakin
had hij nog een ontsnappingsroute
ingebouwd, dit keer voorzien van
een ingenieuze combinatieve valstrik. Luteyn maakte zijn reputatie als
brokkenmaker volledig waar en
trapte met open ogen in de val.
Met zijn zege heeft Kroesbergen
zich opgewerkt naar de met Auke

Scholma gedeelde derde plaats,
slechts een punt achter de koplopers. De leden van Het Noorden
moeten maar snel een busje huren
om hun voorzitter zaterdag tijdens
de slotronde aan te moedigen, want
er hangt zowaar een sensatie in de
lucht. Vermoedelijk willen de supporters van Auke Scholma, die in
een oogstrelend duel met Ben Provoost de winst miste, wel mee om na
zijn eersteling in 1995 een tweede
landstitel van hun idool mee te maken. Aan de dammers de taak die bus
de komende dagen tot de laatste
plaats gevuld te krijgen.
UITSLAGEN
Achtste
ronde:
Sipma-Baljakin
1-1+,
Scholma-Provoost 1+1-, Kroesbergen-Luteyn 2-0,
Barkel-Stokkel 1-1, Ludwig-Linssen 2-0, De
Jong-Kuijvenhoven 1-1.
Stand: 1. Baljakin 8-10 (3+), 2. Provoost 7-10
(2-), 3. Scholma 8-9, Kroesbergen 8-9 (1-), 5.
Sipma 8-8 (2+), 6. Barkel 8-8 (1+), 7. Ludwig
8-8, 8. Luteyn, Kuijvenhoven en Stokkel 8-8 7-7
(1-), 11. De Jong 8-7, 12. Linssen 8-3.

