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Winnaar dankzij tegenstanders
DAMMEN

Winnaar dankzij teg
BRUNSSUMBRUNSSUM
DOOR ROEL HEYNEN

Voor de vierde keer heeft Erno 
Prosman het Brunssum Open- 
damtoernooi gewonnen. Dit 
keer was het tot de laatste dag 
spannend tussen hem en Ron 
Heusdens.

Het was zaterdagmiddag rond de 
klok van half twee. Een uurtje voor
het einde van de damwedstrijden op
het Brunssum Open verplaatsten
de spelers die al klaar waren zich
grotendeels naar de hoek linksach-
ter in de sporthal. Daar, aan die twee
tafels, werd snel duidelijk wie het 
toernooi op z'n naam ging schrijven.
Twee deelnemers hadden nog kans
op de titel: Ron Heusdens en Erno
Prosman. Twee grootmeesters die 
hun favorietenrol waar maakten. 
Prosman won uiteindelijk op weer-
stand. Beide spelers eindigden ge-

lijk en dan zijn de punten van hun te-
genstanders afgelopen week bepa-
lend. Na wat rekenwerk bleek dat in
het voordeel van Prosman te
zijn. Steven den Hollander werd 
derde. 
Heusdens baalde zichtbaar van zijn
tweede plaats. „Ik baal het meest 
van één zet van een van zijn tegen-
standers”, wijzend naar Mitchel 
Mensinga. „Ik was net klaar met een
partij en zag hem die zet doen, ter-
wijl hij eigenlijk iets anders had
moeten doen. Had hij dat gedaan,
was het waarschijnlijk remise ge-
worden tussen hen. Eigenlijk had ik
het gewoon moeten zeggen, maar 
dat kan natuurlijk niet.” Bij een re-
mise tussen Prosman en Mensinga 
hadden Heusdens en Prosman in de
negende en laatste ronde een punt
gekregen. Heusdens had dan zijn
voorsprong behouden en de zege 
gegrepen.  
Toernooidirecteur Dieter van Gor-

tel was zeer content met het span-
nende verloop van het toernooi. „In
eerdere jaren was het merendeel
van de partijen op de slotdag niet
meer zo interessant”, zei Van Gor-
tel. „Dit jaar wel. De strijd om de 
overwinning was enorm spannend 
tot het laatste moment en ook in de
kleinere subklassementen kan nog
veel gebeuren. Dat tekent ook de 
sterkte van dit toernooi. Er waren

afgelopen week heel veel remises.
Dat vind ik wel mooi.”
Voor Prosman was het zijn vierde 
zege in Brunssum na 1995, 1997 en 
2000. Met deze overwinning komt 
hij gelijk met Heusdens, want die 
won ook vier keer. De winnaar van 
vorig jaar kwam dit keer niet in het 
stuk voor. De Fries Jan van Dijk 
speelde geen goed toernooi en ein-
digde slechts als 23e. De derde
grootmeester dit toernooi, de Sene-
galees Mor Seck, werd zesde. 
Een van de subklassementen waar
het ook spannend was tot de laatste
dag was de ranglijst voor de beste
Limburger. Willy Maertzdorf voer-
de na acht partijen de lijst aan, maar
op de laatste dag verloor hij. Vijf 
provinciegenoten eindigden gelijk 
met elf punten. Gijs Schoenmakers
bleek ook hier op weerstand de bes-
te te zijn. Willy Maertzdorf werd
tweede, maar won wel bij de senio-
ren.

Ik had hem die goede zet 
moeten vertellen voor 
hij die fout maakte.

Ron Heusdens over de verkeerde zet 
van Mitchel Mensinga


