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Brunssum heeft het oudste zomertoernooi
DENKSPORT

DOOR PAUL NITSCH

Van 5 tot en met 13 augustus  
wordt het ‘Brunssum Open 
2016’ gehouden. Op de 
deelnemerslijst prijkt de naam 
van Erno Prosman.

Limburgers hebben iets met zomer-
toernooien. Wist u bijvoorbeeld dat
de belangrijkste zomertoernooien
in Nederland allemaal opgericht 
zijn door provinciegenoten? De 
toenmalige Brunssumer Henk
Stoop startte in 1978 met het Bruns-
sum-toernooi. Wijlen Frans Kals-
beek was enkele jaren later de 
grondlegger van het toernooi van 
Nijmegen. Ook wijlen Theo Dijk-
stra, voormalig inwoner van Nuth, 
startte in de jaren negentig in zijn
nieuwe woonomgeving met het
toernooi van Den Haag. 
Van deze drie oudste toernooien
staan Brunssum en Nijmegen nog 
steeds fier jaarlijks op de kalender.
In 2010 werd voorlopig het laatste
‘The Hague Open’  gespeeld. De uit
het toernooi voortgekomen stich-
ting met dezelfde naam organiseert
de laatste jaren kleinschaligere, op

jeugd gerichte kampioenschappen.
‘Brunssum’ is echter 38 jaar na op-
richting nog steeds springlevend. 
Waar andere steden ook dit jaar
weer kunnen pronken met absolute
wereldtoppers, moet Brunssum het
steeds met een bescheidener bud-
get en dus deelnemersveld stellen.
Des te blijer is men met de toezeg-
ging van Erno Prosman die dit jaar 
voor het eerst sinds jaren weer eens
zal deelnemen. Prosman (1972) 
werd in 1991 wereldkampioen bij de
junioren en veroverde vijf jaar later
de Nederlandse titel bij de senioren.
Het bekendst werd de inwoner van 

Gouda door twee keer het wereld-
record blinddammen te vestigen.
Eerst in 2008 tegen zevenentwintig
tegenstanders en in 2012 tegen der-
tig opponenten. Hij ging daarmee
als eerste en dusver enige dammer
de strijd aan met de, op deze enorm
moeilijke discipline, onverslaan-
baar geachte Ton Sijbrands. Sij-
brands is inmiddels weer in het be-
zit van het record (32 tegenstanders
in december 2014) maar de ver-
wachting is dat Prosman het op ter-
mijn nog eens gaat proberen. 
Erno Prosman is geen onbekende in
Brunssum. In 2000 won hij voor het

laatst het destijds sterk bezette
toernooi vóór de in Duitsland woon-
achtige Igor Tsjartoriski en Musta-
fa Durdyev uit Turkmenistan. Zijn 
belangrijkste zege boekte Prosman
in een rechtstreeks duel met de
nummer twee van het eindklasse-
ment. In het eerste diagram speelde
hij met wit het sterke 1. 33-29! Tsjar-
toriski had zich nog kunnen redden
middels de variant (13-18)! 38-33 (17-
21)! Zwart lijkt dan strategisch com-
pleet te zijn overklast en zou, indien
aan zet, meteen kunnen opgeven. 
Met wit aan zet heeft hij echter na
het verplichte 28-22 nog een ont-
snapping: (23-28)! 22x24 (30x19) 
32x14 (21x41) en in het eindspel zijn
de vele randschijven juist voordelig
voor zwart waardoor het remise 
wordt. In de partij koos zwart ech-
ter voor 1. …. 26-31!? 2. 29x09 31x31 3.
44-40! 35x33 4. 32-28!! Een prachti-
ge tussenzet. Na meteen 09-03 zou 
het remise worden. 4. …. 30x39 5. 
09-03 33x22 6. 03x27. En na het mi-
ni-eindspel 6. …. 25-30 7. 27-43 30-35

8. 43-49. kon zwart opgeven. Naast 
plaats 1 in de eindrangschikking le-
verde dit Prosman ook nog eens de 
prijs voor de mooiste combinatie op.
Behalve in het jaar 2000 won Pros-
man het Brunssumtoernooi ook in 
1997 en in 1995. In het laatstgenoem-
de jaar verschalkte hij, vanuit dia-
gram 2 met zwart, Guido van den
Berg. Er volgde: 31. … 24-29! Wit is 
nu gedwongen om de ruil 27-22 en 
38-32 te nemen, waarna zwart voor-
deel heeft. Van den Berg dacht ech-
ter dat Prosman blunderde en koos
voor 32. 39-33? 04-10!! Natuurlijk
laat zwart niet zomaar zijn schijf op-
peuzelen! 33. 33x24 23-29 34. 24x33 
07-11 35. 06x17 19-24 36. 30x08 
03x41! en de verraste witspeler
hield het meteen voor gezien. Pros-
man is tot dusver de enige groot-
meester maar met nu al meer dan
zestig inschrijvingen en nog twee 
maanden te gaan zijn de organisato-
ren niet ontevreden. Het toernooi
wordt georganiseerd volgens de be-
kende vertrouwde toernooiformu-
le: negen ronden dammen volgens 
het Zwitsers systeem met diverse
prijzen in verschillende sub-klasse-
menten. Aanmelden kan via 
www.brunssumdamtoernooi.nlDiagram 1. Diagram 2. 


