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Macodou NDiaye gelukkig in Brunssum

DAMMEN

door Paul Nitsch

DDe Senegalees Macodou 
NDiaye is afgelopen 
weekeinde winnaar ge-
worden van het Bruns-

sumtoernooi. Het geluk lachte de 
sympathieke Afrikaan daarbij 
meermaals toe.
Filosofen en psychologen debatte-
ren al sinds eeuwen over de vraag of 
geluk al dan niet af te dwingen valt. 
De prestatie van de Senegalees Ma-
codou NDiaye zou een perfecte 
studie-case zijn voor deze oude dis-
cussie.  Een korte blik op de eind-
stand van het Brunssumtoernooi 
(95 deelnemers) zal een insider niet 
echt verbazen. De eerste plaats voor 
de enige grootmeester in het gezel-
schap, met een punt voorsprong op 
de Rus Andreev en twee punten op 
onze landgenoot Jasper Daems  is 
allesbehalve een verrassing. In de 
vorige rubriek zag u reeds dat de Se-
negalees het niet gemakkelijk had 
tegen zijn veelal op een puntende-
ling beluste opponenten. Het viel 
op dat enkele tegenstanders pas in 
het zicht van de finish de remise-
grens overschreden waardoor de 
Afrikaan alsnog erin slaagde te 
winnen. Geluk, kunde, of helpt 
kunde het geluk misschien een 
handje? Wie tegen een grootmees-
ter van het kaliber NDiaye speelt 

weet dat elk foutje genadeloos 
wordt afgestraft.  Dit gegeven 
maakt dat de minder getalenteerde 
speler constant op zijn hoede is. 
Nadat vervolgens de buit (remise) 
binnen lijkt te zijn verslapt heel 
even de aandacht waarna de groot-
meester alsnog toe slaat. Het ge-
beurde veel van NDiaye’s tegen-
standers, zo ook de nummer vijf 
van de uiteindelijke ranglijst Mark 
Deurloo (in D1 met zwart).  Deur-
loo verdedigde zich de gehele partij 
uitstekend en kan remise maken 
middels (18-23) 29x18 (22x13) en na 
bijvoorbeeld 20-15 geeft (27-32) een 
gelijkwaardige puntendeling. Par-
tij: 55. ….   27-32? Een onnauwkeu-
righeid, wit grijpt zijn laatste kans:  

56. 29-23! 28x30  57. 37x17 30-34  58. 
17-11 34-39  59. 20-14 39-44  60. 14-10 
18-23  61. 11-07 44-49    62. 07-02 Nog 
steeds is de positie remise, maar 
met zijn volgende zet verspilt Deur-
loo een uiterst belangrijk tempo. 
Na (23-28)!  [en niet (23-29) wegens 
02-11!+] 10-04 [op 10-05 (49-35)! en 
(02-08)=] (28-33)! kan wit niet meer 
winnen, bijvoorbeeld: 02-30 (33-38) 
30-48 (03-09)!= Na de partijzet is 
zwart kansloos. Er volgde nog  62. 
… 49-32  63. 10-04 23-29  64. 04-18 
29-33  65. 18-22 32-37  66. 22x50 37-46  
67. 26-21 en zwart gaf op. Voor Mark 
Deurloo, die een goed toernooi 
speelde, duurde het evenement iets 
te lang. In de slotronde verloor hij 
(met wit) eveneen s onnodig van de 

Rus Aisen Andreev die hierdoor 
verrassend tweede werd. In D2 
ging het verder met 47….. 19-24 
waarna Deurloo had moeten kie-
zen voor 27-21! Omdat nu A) (11-17) 
verliest door 34-30! B) (23-28) kans-
loos is na 31-26! (28x30) 38-32 
(24x33) 44-40 (35x44) 50x06!+ C) 
(11-16) door de vergelijkbare combi-
natie 31-26! (16x27) 38-32 (27x38) 
33x42 (24x33) 44-40 (35x44) 
50x06+ verliest en D) (14-20) 21-17! 
en 17x08! wit eveneens goede kan-
sen geeft, moet zwart wel de remi-
secombinatie E) (22-28) 33x13 
(24x42) nemen. Partij: 
48.38-32 12-17  49.34-30 25x34  
50.29x40 24-30  51.31-26 22x31  
52.36x27 30-34  53.40x29 23x34  Wit 

is in problemen geraakt maar ver-
dedigt zich vooralsnog uitstekend:  
54.44-40! 34x45  55.27-21 17-22  
56.21-17 11-16  57.17x28 35-40  58.33-
29? Dit verliest, remise is 32-27. Een 
voorbeeld: (40-44) 50x39 (45-50) 
28-22 (18-23) 33-28 (23x21) 26x17 
(50x33) 22-18! et cetera. Partij: 58. …. 
40-44  59.50x39 18-22  60.28x17 45-
50  61.29-23 50x06  62.32-27 06-01  
63.23-19 20-24  64.19x30 opgegeven. 
De prijs voor de mooiste combina-
tie ging dit jaar naar Michel Stemp-
her die vanuit D3 met zwart zijn 
tegenstander Nico Valkenburg na 
diens 35.31-27 als volgt versloeg: 12-
17  36.45-40 08-12 37.40-34 12-18 
38.34-30 26-31! 39.37x26 24-29  
40.33x24 23-29 41.24x33 07-12!! 
42.16x07 19-23 43.28x08 17x48 
44.08x17 01x25!! (0-2)Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3
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