01 september 2018 , pag. 36

Michiel Kroesbergen is de naam
Het deelnemersveld van het MTB
Open in Hoogeveen deed verwachten dat de winnaar zou
komen uit het groepje grootmeesters. Zo waren daar de Senegalees Ndiaga Samb, vorig jaar
kampioen van Afrika. En Jean
Marc Ndjofang, die niet zo lang
geleden tegen Georgiev om de
wereldtitel streed. Ook Wouter
Sipma en de winnaar van vorig
jaar (schrijver dezes) werden bij
de favorieten genoemd.
Al na vijf van de acht ronden
konden alle voorspellingen door
de versnipperaar. Internationaal
Meester Michiel Kroesbergen uit
Groningen stond met de maximale score aan kop, 2 punten los
van zijn naaste achtervolgers. De
speler van Het Noorden schudde
in de vierde ronde Auke Scholma
van zich af en vervolgens Sipma.
Daarna kon hij met drie remises

tegen Ndjofang, Zainal Palmans
en Jan van Dijk de toernooizege
freewheelend veilig stellen.
Kroesbergen heeft zich het afgelopen jaar weer intensief op zijn
favoriete bezigheid gestort. Met
dit prachtige resultaat toont hij
dat oefenen loont.

diagram
Kroesbergen-Scholma
MTB Open 2018, 4de ronde, stand
na 25…13-18.
Ik rekende mij al een beetje rijk,
toen mijn tegenstander 26.48-42!
speelde. Zoals het uitroepteken
doet vermoeden, had ik te vroeg
gejuicht.
26…3-9?
Om ook nog even 27.43-39? met
17-22 en 29-33 te verhinderen. Nu
doen de muizen zich aan mijn
gatenkaas tegoed.
27.27-22!! 18x36 28.37-31! 36x27

29.25-20! 14x34 30.43-39! 34x43
31.38x49 27x38 32.42x4
Een heel mooie hielslag. Danig
aangedaan speelde ik eerst maar
32…23-28? 33.35-30
en realiseerde me toen pas dat er
niet beter was dan de witte dam
af te nemen met schijfverlies
door
33…21-27 34.4x31 17-21 35.26x17
11x22 36.31x11 6x17
Daarna bleek de compensatie
onvoldoende. Wit sneed te snel
door mijn linkervleugel en won.
Had ik dezelfde damvangst een
zet eerder ingezet, dan concludeert een computerprogramma
dat zwart nog remise kan maken.
Laten we die kwestie rusten en
ons afvragen wat de stelling na
wits 26ste zet eigenlijk waard is.
Zwart had
26…8-13! moeten spelen. Ik was er
vlak na de partij van overtuigd,

dat de zwarte druk op veld 28 na
27.43-39 29-34 28.40x29 23x43
29.38x49 15-20 30.42-38 3-8 31.3833 18-23 te groot zou worden. Wit
houdt zich na 32.33-29 23x34
33.30x39 12-18 34.39-33 18-23 35.4540! echter prima staande. Na
35…7-12 36.40-34! heeft zwart niet
beter dan 36…23-28 37.32x23
19x30 38.35x15 21x32
39.37x28 17-21 40.26x17 11x33 met
een remise-achtig afspel. Eerst
35…20-24? om het opkomen van
40 tegen te gaan, komt zwart na
36.41-36! duur te staan. De doorbraak 24-29, 19x30, 23-28 faalt op
23-18 en 31-27. Maar ook 36…7-12?
37.27-22! 17x39 38.26x17 12x21
39.49-43 39x48 40.31-26! gaat niet
en 36…14-20 wordt met eenzelfde
combinatie beantwoord.
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