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Limburgers stellen teleur in Brunssum
DAMMEN
DENKSPORT

DOOR PAUL NITSCH

De Limburgse deelnemers aan 
het Brunssumtoernooi stelden 
dit jaar teleur. Beste 
provinciegenoot werd Gijs 
Schoenmakers uit Maastricht 
op plek dertien.

T raditioneel presteren de
Limburgse deelnemers
aan het jaarlijkse Bruns-
sumtoernooi zeer goed.

Brons was er voor het laatst in 2009
voor Theo Schippers, maar ook de 
afgelopen vijf jaargangen waren
naar tevredenheid. Zo werd Mar-
tijn van Gortel uit Sittard vorig jaar
nog zesde, terwijl Theo Schippers 
(in 2014), Wiel Maertzdorf (2013) en
Pierre Lacroix (2012) steeds als ze-
vende eindigden. Dit jaar was Wiel 
Maertzdorf opnieuw dichtbij een 
topklassering. Een nederlaag in de
laatste ronde tegen de Afrikaan
Seck wierp hem echter terug naar 
de veertiende plek, waardoor Gijs
Schoenmakers, als beste Limbur-
ger, een plek boven de nestor eindig-

de. De Maastrichtenaar is sterk in
dunne standen. Dat bewees hij in de
tweede ronde (vanuit D1 met wit) te-
gen Gerard van Velzen, hoewel hij 
eerst blunderde. Er volgde 45.37-31?
04-09? Zwart verzuimt een winst-
forcing op klaarlichte dag. Na (24-
29)! [dreigt (29-33)+] 31-27 (29-33)! 
21-17 (19-24)! wint zwart. In de partij
lijkt het rustig naar remise te kabbe-
len: 46.31-27 09-13 47.27-22 02-08
48.22x11 16x07 49.26-21 08-12 50.44-
40 07-11 51.40-35 13-18 52.21-16 23-29
53.16x07 12x01 54.39-34 29x40 
55.35x44 01-07 56.48-42 07-12 57.42-

37 12-17 58.32-27 18-23 59.37-32 23-29
Van Velzen moest kiezen uit twee
slecht ogende varianten. Het beste
was (24-29) 44-40 en nu kan het niet
meer misgaan voor zwart, bijvoor-
beeld A) (17-22) 28x17 (29-33) 17-12 
(33-39)! En zelfs na 25-20 (14x25) 39-
33 (39x30) 12-07 (23-28)! 32x14 (30-
34) is het remise. B) (29-33) 28x39 
(23-28) 32x23 (19x28) 27-22 [de „op-
positie“ na 39-33 en 40-34 werkt
niet] (17-21) 22x33 (21-27) 33-29 (14-
19)! En wit heeft geen winstkans
meer. Partij: 60.44-40 29-33
61.28x39 19-23 62.40-35 14-19? Nu

pas staat zwart verloren. Remise
was nog steeds (23-29)! Met als be-
langrijkste variant 39-34 (29x40) 
35x44 (14-19) 32-28 (24-29) 25-20 (19-
23) 28x19 (29-33) 20-14 (33-38) 14-09
(38-43)!= In de partij maakt
Schoenmakers het af: 63.39-34! 24-
29 64.35-30! 29x40 65.30-24 19x30 
66.25x45 en wit won. Wiel Maertz-
dorf uit Landgraaf was dit toernooi
het dichtst bij een hoge klassering. 
In D2 zien we hoe hij met wit Martin
van der Sluis versloeg. Zwart moet 
oppassen voor (18-23)? 37-31! en 44-
40!+ Er volgde 43. ..... 24-29 44.33x24
19x30 45.38-33! 14-19? [gelijkwaar-
dig spel geeft (13-19)!] 46.45-40! 
Zwart staat lastig, zoals de volgende
varianten aantonen: A) (30-35) 40-
34! en nu de opsplitsing: 1) (19-24)? 
37-31! en 33-29+ of 2) (18-23) 28-22!
[dit is  fraaier dan het eveneens win-
nende 27-22! (12-18) 33-29 (18x38)
29x09 (21-27) 09-03! [[op 09-04? 
volgt (38-42)!! 37x48 (16-21) 09x31 

(26x37) met remise]] (26-31) 37x26 
(38-42) 03-21! et cetera] (12-18) 44-
40!! (35x44) 39x50 en zwart moet
offeren om niet in het vreselijke (15-
20) 33-28 (20-24) 50-45 (24-29) 36-
31! (29x40) 45x34 terecht te komen.
Tot slot  3) (15-20) 28-22! En om niet
in de zojuist besproken stand te-
recht te komen: (19-23) 33-29! (20-
25) 29-24! (13-19) 24x13 (18x09) 22-
18+ In plaats van (30-35) volgt op B)
(15-20) 28-22! Met op: 1) (18-23) 40-
34! (20-25) [op (30-35) wederom 44-
40!+] 33-28! en zwart moet offeren 
om (12-18) 36-31! te voorkomen. Na
2) (19-23) volgt 32-28! (23x41) 36x47
(21x32) 40-35 (18x27) 35x15 met goe-
de kansen. Tot slot 3) (20-24) 22-17!
[en niet 40-34?? (19-23)!, (24-30) en
(23-28)!+] (30-35) [het vervolg (18-
23) 17x08 (13x02) 40-34! (30-35) 33-
29! is kansloos voor zwart] 17x08
(13x02) 40-34! (02-07) [gedwongen]
33-29! (24x33) 39x28 en alleen na
(19-24) 34-30! (35-40)!! 44x35 (24-
29)! bereikt zwart nog een  eind-
spel. In de partij won Maertzdorf na
46. .... 19-24? 47.28-22 18-23 48.40-34
23-28 49.32x23 21x41 50.36x47 16-21 
51.34x25 21-27 52.22x31 26x37 53.25-
20 12-17 54.20x29 17-21 55.29-24 pro-
bleemloos.Diagram 1 Diagram 2 


