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Vernuft Kroesbergen is
damtoppers te machtig
BERT DOLLEKAMP
HOOGEVEEN Met technisch en
tactisch vernuft zette dammer
Michiel Kroesbergen de negende editie van het MTB Open naar
zijn hand. De gevestigde orde
had er niet van terug.

Eigenlijk had Kroesbergen helemaal niet mee willen doen in
Hoogeveen. De internationaal
meester verhuisde onlangs van
Groningen naar het rustieke
Emst op de Veluwe, waar hij als
schrijver de kost verdient. Organisator Maarten Wichgers wist de
viervoudig NK-deelnemer echter
in te palmen met de verzekering
dat diens creatieve geest in Hoogeveen goed zou gedijen.
En zo geschiedde. Kroesbergen
schoot als een raket uit de startblokken en evenaarde met vijf zeges op rij het record van Martijn
van IJzendoorn uit 2016.
Ook de eerdere winnaars Auke
Scholma (2017) en Wouter Sipma
(2013) werden door Kroesbergen
aan de kant gezet. Tegen beide favorieten verlokte de meester-tacticus zijn opponenten hun nek
net iets te ver uit te steken en
sloeg vervolgens genadeloos toe,
in volledige controle over eigen
bedenktijd, stelling en emoties.
Pas in de slotfase schakelde
Kroesbergen een tandje lager,
maar met drie remises en een torenhoge weerstand bleef hij de in
punten gelijk geëindigde Wouter
Sipma ruim voor.
Na een mindere periode poogt
Sipma het plezier in zijn sport terug te vinden en daarvoor was de
natuurkundige in spe in Het
Knooppunt in Hoogeveen aan
het goede adres. Diverse fraaie
omsingelingen ontsproten aan
zijn brein, met een surrealistisch
offerspektakel tegen Auke Scholma als apotheose.
De grootmeester uit Baflo
moest genoegen nemen met de
zesde stek, achter de met aanmerkelijk mindere tegenstanders bedeelde Rus Nikolay Kychkin (derde), thuisfavoriet Zainal Palmans
(vierde) en Groninger René Wijpkema (vijfde), die niettemin uitstekend presteerden.
De twee Afrikaanse grootmees-

Michiel Kroesbergen
ter stelden teleur. Jean Marc
Ndjofang liet enkele sterke staaltjes zien, maar met de eindzege
buiten bereik paste hij doodleuk
voor de slotronde en reisde af
naar het gisteren begonnen
World-Cup toernooi in het Poolse
Szczyrk, waar ook Roel Boomstra
van de partij is. De Senegalees
NDiaga Samb maakte het toernooi wel netjes af, al was zijn topvorm van een week tevoren in
Brunssum ver te zoeken.
Kroesbergen legt het dambord
weer even in de kast, teneinde de
laatste hand te leggen aan een opmerkelijk boek, getiteld ‘Nuon
Chea, uit de schaduw van Pol Pot’.
Dat gaat bepaald niet over een
potje dammen, maar over het tribunaal tegen enkele hoogbejaarde kopstukken van de Rode
Khmer uit de jaren zeventig, dat
Kroesbergen in Cambodja op de
voet gevolgd heeft.
Laat Michiel Kroesbergen maar
schuiven.
UITSLAGEN
Achtste ronde: Kroesbergen-Van Dijk 1-1,
Sipma-Scholma 2-0, Bremmer-Palmans 1-1,
Kychkin (Rus)-Grotenhuis ten Harkel 2-0,
Wijpkema-Clasquin 1-1, Schotanus-Samb
(Sen) 0-2, Aalberts-Eggens 2-0, Tjon A
Ong-Desmet (Bel) 1-1, Grogorov (Rus)-Claes
(Bel) 0-2, Morsink-Staal 1-1, Hakvoort-Jonker
1-1, Beverdam-Bosker 0-2, Van Westerloo-Tol
2-0.
Eindstand: 1. Kroesbergen 8-13 (weerstand
2214), 2. Sipma 8-13 (2176), 3. Kychkin 8-12
(2133), 4. Palmans 8-12 (2102), 5. Wijpkema
8-12 (2053), 6. Scholma 8-11 (2177), 7. t/m
11. Van Dijk, Bremmer, Aalberts, Claes en
Samb 8-11, 12. Ndjofang 7-10 (2157), 13. t/m
23.: Desmet, Hakvoort, Morsink, Savané,
Staal, Tjon A Ong, Grotenhuis, Clasquin,
Jonker, Van Westerloo en Bosker 8-10.

