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Erno Prosman wint in Brunssum
DENKSPORT
DAMMEN

DOOR PAUL NITSCH

Z

De 39ste editie van het 
Brunssumtoernooi is 
gewonnen door Erno Prosman. 
Hij passeerde in de slotronde 
collega-grootmeester  
Heusdens.

Z elden was de slotronde van
het Brunssum-toernooi zo
spannend als dit jaar. De
Schiedamse grootmeester

Ron Heusdens rekende afgelopen 
week af met zijn vormcrisis die al
bijna een jaar duurde. Tot de slot-
ronde ging de voormalig Neder-
lands kampioen alleen aan de lei-
ding. In de laatste ronde lukte het 
hem echter niet de taaie Yuen Wong
uit Overijssel te verslaan waardoor 
zijn enig overgebleven concurrent
Erno Prosman, dankzij een zege op
Yuen Wong,  langszij kwam. 
Omdat de beide grootmeesters qua
punten gelijk eindigden was het
wachten op de uitslagen van alle an-
dere partijen om de eindstand te 
kunnen bepalen. Met een minimaal
verschil van drie weerstandspun-
ten trok Prosman aan het langste
eind, hetgeen zijn vierde toernooi-

zege in Brunssum betekende. Beste
Limburger in het 99-koppige deel-
nemersveld werd Maastrichtenaar 
Gijs Schoenmakers op een dertien-
de plaats, nipt voor Wiel Maertz-
dorf uit Landgraaf (14de) en Karel
Leemreize (Roermond, 16de). Toer-
nooiwinnaar Erno Prosman kreeg 
het bepaald niet cadeau in deze edi-
tie. Zo won hij tegen Rienk van Mar-
le pas in het late eindspel in een re-
mise-stelling. Overtuigend was zijn
zege (in de vierde ronde met wit) op
de nummer drie van het eindklasse-
ment Steven den Hollander. Het 
spelverloop luidde: 01.32-28 18-22

02.37-32 12-18 03.41-37 07-12 04.46-
41 20-25 05.34-29 14-20 06.40-34 10-
14 07.45-40 01-07 08.50-45 04-10? 
Een lelijke zet; beter is (22-27) met 
gelijkwaardig spel. 09.32-27! 19-23
10.28x19 14x23 11.29-24! 20x29 
12.33x24 23-28 13.38-33 09-14 14.42-
38 17-21 15.47-42 21x32 16.38x27 12-17
17.42-38 08-12 18.24-20! 15x24 19.34-
30 25x34 20.40x09 03x14 21.44-40! 
Na deze sterke ruil is het zwarte spel
sterk aan banden gelegd. Op A) (17-
21)? volgt immers 39-34!+ terwijl 
ook B) (14-19)? verhinderd is door
38-32!+ Partij: 21. … 10-15 22.35-30 17-
21 23.40-34 21x32 24.38x27 11-17? Nu

forceert Prosman winst. Maar ook 
na (14-19) 30-24!, of (02-08) 48-42!
staat zwart er belabberd voor. Par-
tij: 25.34-29! En tot verbazing van
menig toeschouwer gaf Den Hollan-
der meteen op. Toch is zijn beslis-
sing terecht, want wit dreigt na-
tuurlijk met 29-23!+, terwijl op het 
gedwongen (13-19) de combinatie 31-
26! (22x42) 33x24 (42-47) 39-33! 
volgt. Het is vervolgens via (14-20)
48-42! (47x38) 33x42 (20-25) 29-23! 
(25x34) en 49-44! geforceerd uit.
Het eerste diagram is uit de ont-
moeting tussen Gerbrand Hessing 
(met wit) en Erno Prosman uit de 
derde ronde. Hessing staat voor een
lastige keuze. Bang voor (latere)
combinaties naar veld 49 durfde hij
30-24 (19x30) 35x24 niet aan. Toch
is deze voortzetting goed speelbaar
want na bijvoorbeeld (02-08) 33-28!
(14-19) speelt wit geen 40-35 maar 
het verrassende 32-27!! (23x21) 29-
23! hetgeen na (18x29) 34x12 (20-29)
39-33 (17x08) 33x24 goed is voor re-
mise. Partij: 35.33-28 20-24

36.29x20 15x24 37.39-33? Dit ver-
liest. Na het creatieve 38-33! be-
schikt wit over een redding. Zo volgt
op (14-20)? zelfs het winnende 33-
29! (24x22) en 30-24!+, zodat zwart
zich tevreden moet stellen met het
voordeeltje dat ontstaat na (10-15) 
34-29 (23x34) 40x20 (25x34) 39x30 
(14x34) 44-40 (17-21) 40x29 (19-24) 
29x20 (15x24). Partij: 37. … 14-20!
38.42-37 18-22 39.37-31 10-15 40.31-26
11-16 41.26-21 17x26 42.28x17 16-21 en
zwart won.  
In het tweede diagram ziet u de
overwinning van Erno Prosman
(met wit) op Mitchel Mensinga. De 
jeugdige zwartspeler staat al een
tijdje onder druk en bezwijkt. Remi-
se geeft (17-22)! Met na 16-11 (12-17)! 
11-06 (28-33) 39x28 (22x35) 06-01 
(18-22) 01-06 (13-18)! En na bijvoor-
beeld 34-29 het elegante (22-27)!
06x24 (25-30)! 24-13 (27-32) 38x27
(30-34) en zwart behaalt een pun-
tendeling.  In tijdnood speelde Men-
singa 50. …. 18-22? 51.16-11! 17x06 
52.29-23 22-27 53.23x21 06-11 54.39-
33 19-23 55.38-32 12-18 en Prosman
kon eerst met de partijwinst en la-
ter, na al het rekenwerk,  met de
toernooiwinst gefeliciteerd wor-
den.Diagram 1 Diagram 2 


