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De ouverture
Donderdag 2 augustus

Aanschuifsimultaan in het centrum van Brunssum.
We staan aan de vooravond van Brunssum Open 2018.
We openen de damtiendaagse met een aanschuifsimultaan in het centrum
van Brunssum om 19.00 uur.
De winnaar van Brunssum Open 2017 zal het op opnemen tegen het winkelend publiek. Alle dammers die het interessant vinden het op te nemen tegen deze topspeler zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom.
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Voorwoord van het organisatiecomité
BRUNSSUM OPEN 2018
Welkom in Brunssum
Vorig jaar werd het Brunssumse damtoernooi voor de veertigste keer
georganiseerd. Het is een indrukwekkend gebeuren geworden. Met steun van
de provincie Limburg, de gemeente Brunssum, de KNDB, Tim Boersma en een
hele reeks vrijwilligers werden de twee damweken in Zuid-Limburg een geweldig
succes. De wedstrijden tussen het Nederlandse vijftal en een mix van dammers
uit Afrika trok allerwegen veel belangstelling. Het negendaagse toernooi
eindigde in een overwinning voor Christian Niami, maar eigenlijk waren alle
deelnemers stuk voor stuk winnaars.
Gepaste trots, dat lijkt me het juiste woord dat op zijn plaats is bij het terugkijken
op weer een geslaagde editie van het Brunssumse damtoernooi. De organisatie
van een dergelijk evenement vraagt veel voorbereiding en vrijwilligers die
zonder uitzondering stuk voor stuk onmisbaar zijn om het geheel te doen slagen.
Het is door de passie van de vrijwilligers en de deelnemers dat het toernooi een
succestoernooi genoemd mag worden.
Nu staan we aan de vooravond van een volgende Brunssum Open. We openen
de damtiendaagse met een aanschuifsimultaan in het centrum van Brunssum.
Vorig jaar bleek deze avondhappening een voltreffer. De verrassende winnaar
van Brunssum Open 2017 zal het op donderdagavond opnemen tegen het
winkelend publiek. Als organisatiecomité hopen we natuurlijk dat veel nietdammers de gelegenheid zullen aangrijpen een dampartijtje te spelen tegen een
van de topdammers uit Afrika. Een steuntje in de rug van de weergoden is mooi
meegenomen.
Vanaf de dag erna is het de beurt aan de rond de negentig dammers die we
verwelkomen voor de 41e editie van het Brunssumtoernooi. Onder hen zien we
veel bekenden, dammers die ieder jaar opnieuw verlangend uitzien naar een
week dammen in Zuid-Limburg. Maar ook de dammers die we nog nooit eerder
in Brunssum mochten verwelkomen zullen aangespoord door de vele verhalen
rond het toernooi, rekenen op een mooie week.
Ik wens jullie allen een fijn, sportief en succesvol toernooi toe.
Namens het organisatiecomité,
Jac Hannen
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Voorwoord van de voorzitter KNDB
1978 - 2018
40 jaar zomertoernooi in Brunssum, in 2018 voor de 41e keer!
Allereerst natuurlijk een welgemeende felicitatie aan allen die de afgelopen
40 jaar zo nadrukkelijk hun bijdrage hebben geleverd aan het grote succes
van het damtoernooi in Brunssum. Hoewel we in algemene zin kunnen
vaststellen dat het een teken van deze tijd blijkt te zijn dat het moeilijk is om
(dam)verenigingen te laten bloeien blijkt dat bij onze zomertoernooien
absoluut niet! Wellicht moeten we daar ook enige lering uittrekken?!? Bovenal
moeten we natuurlijk vaststellen dat de damsport leeft! En ook nog altijd veel
beoefenaren trekt, boeit en bindt!
Na 40 jaar zoveel (inter)nationale toppers bijeen krijgen betekent dat je een
aantal zaken goed doet.
Van harte feliciteren we daar het organisatiecomité meer dan van harte mee.
Tegelijkertijd hopen we dat het succes van en in Brunssum ook anderen zal
stimuleren om door te gaan met het investeren van tijd en energie in onze zo
mooie damsport! De KNDB is daar blij mee en het geeft ook vertrouwen voor
de toekomst. In dat kader willen wij graag, een ieder betrokken bij dit
toernooi, danken voor de inzet maar bovenal succes wensen en van harte
hopen we dat velen vooral veel genoegen aan dit zo onmisbare toernooi
zullen beleven!
Ebbo de Jong, voorzitter KNDB

Advertentie
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Een terugblik op Brunssum 2017
Damstrijd Nederland – Afrikaans continent
Om de veertigste editie van het Brunssumtoernooi extra luister bij te zetten werd
voorafgaand aan het jubileumtoernooi een uit drie ontmoetingen bestaande interland
gespeeld. In het wedstrijdpakket van de KNDB was geen rekening gehouden met het
spelen van een interland in 2017.
In nauwe samenwerking met de Commissie Topsport van de KNDB werd uiteindelijk
besloten tot een reeks wedstrijden tussen een Nederlandse vijftal en een vijftal dammers
uit het Afrikaanse continent. Voor het Oranjeteam paste de interlandserie in de
voorbereiding op het toen naderende WK in Estland. Ook van het Afrikaanse vijftal,
samengesteld uit dammers uit Kameroen, Senegal en Ivoorkust, acteerden enkele
spelers tijdens het WK.
Dankzij de milde steun van de gemeente Brunssum, de provincie Limburg en diverse
lokale sponsors konden de benodigde middelen bij elkaar worden vergaard om de
wedstrijden van de grond te tillen.
De interlands vonden plaats in de raadszaal van de gemeente Brunssum die daartoe
werd omgeturnd tot een damwaardige locatie. Wethouder Heinen van de gemeente
Brunssum sprak zijn waardering uit voor de initiatieven van de dammers die Brunssum
weer in de schijnwerper van de belangstelling zette.
De aandacht van de media voor het interlandgebeuren was uiterst voorbeeldig. De
regionale omroep L1, de lokale omroep LOO, de schrijvende pers met o.a. de
Limburger, de Volkskrant en de redactie van het glossy Helden, zij alle besteedden in
hun uitzendingen en bladen uitgebreid aandacht aan het dammen in Brunssum. De
publieke belangstelling was voorbeeldig en zij die er niet bij konden zijn hebben beslist
iets gemist. Zeker moet ook het tv-optreden van de Fab-4 in het programma Jinek
worden genoemd. De inbreng van Tim Boersma, ook actief tijdens de tweekamp om de
wereldtitel in 2016, was hier duidelijk merkbaar. Het Nederlandse vijftal won de reeks
met 16-14, nadat de eerste wedstrijd verrassend in een Afrikaanse overwinning was
geëindigd.

Christian Niami pakt hoofdprijs in Brunssum
Het open Brunssumtoernooi vond in 2017 voor de 40e keer plaats. Met iets meer dan
100 deelnemers en een sterk deelnemersveld stond op voorhand vast dat het een groots
jubileumtoernooi zou worden. De eindzege ging naar Christian Niami (Kam) die op de
slotdag door een overwinning op Yuen Wong Hein Meijer, koploper na de achtste ronde,
op rating voorbij spurtte. Thomy Lucien Mbongo (Kam) pakte de derde prijs.
Eenentwintig deelnemers die niet in de hogere regionen eindigden, mochten als beloning
voor hun score in een van de zeven subklassementen bij de prijsuitreiking uit handen
van wethouder Joosten een enveloppe in ontvangst nemen.
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Algemene informatie Brunssum Open
Wedstrijddata
Van vrijdag 3 augustus t/m zaterdag 11 augustus 2018
Speellokaal
"Sporthal Rumpen" gelegen aan de Heugerstraat 2a, 6443 BS te Brunssum
Er is in de buurt van het speellokaal ruime parkeergelegenheid.
 045 - 5270016.
Aankomst in het speellokaal
De deelnemers worden verzocht op vrijdag 3 augustus om uiterlijk 11.30 uur
in het speellokaal aanwezig te zijn met het oog op de loting en de controle
van enkele administratieve gegevens.
Officiële opening: op 3 augustus 2018 om 13.00 uur.
Officiële sluiting: op 11 augustus 2018 om 16.00 uur.
Aanvangsuur van de wedstrijden
Op 3 augustus 2018 aansluitend aan de officiële opening.
Van 4 t/m 10 augustus 2018 om 12.00 uur.
Op 11 augustus 2018 om 10:00 uur.
Arbiter: Martin van der Hout
Organisatiecomité: Stichting Damtoernooi Brunssum
Dieter van Gortel, toernooidirecteur
Jac Hannen, secretariaat, Tergouwen 12, 6051 JE Maasbracht
( 0475 - 46 50 83
 info@brunssumdamtoernooi.nl )
Petra Kole, penningmeester
Martin van der Hout, 2e secretaris
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Deelnemers Brunssum Open 2018
Marc Arendo
Bassirou Ba
Ton van Bokhoven
Ludy Brink
Peter Bronstring
Hedwig Callender
Shaomake Chen
Clemens Crucius
Anzhelina Diachkovskaia

Pierre Lacroix
Karel Leemreize
Wiel Maertzdorf
Raphael Martens
Gerwin Mollink
Yoshua v d Most
Marcel v d Most
Thomas Mouthaan
Gijs Mouthaan

Hans van Dijk
Yifu Du
Be Eggens
Marianna Fedorova
Marjory Feyt
Bruno Fopa
Louis de Frankrijker
Martijn van Gortel
Steven den Hollander

Chistian Niami
Alex Noppers
Johan Rademaker
Anne Reverdy
Hans Rinner
Pieter Rozenboom
Aleksandra Rozhina
Rene Runhaar
N'diaga Samb

Ton van Hove
Jaap Huizinga
Tom Huizinga
Gerardo IJssel
Shuimu Jin
Dylan Jongeneel
Kristof Juszczak
Radjen Kalloe
Soenderlal Kalpoe

Theo Schippers
Anton Schotanus
Ivar Smijers
Albert Hendrik Snijder
Jan Snijder
Michel Stempher
Hans Stolwijk
Tom Swelsen
Frank Teer

Denis Karataev
Jan Kerkhofs
Jasper Kole
Martin Kole
Bram Kole jr
Remco Korteland
Luc de Kruijf
Alijn Kuijer
Aya Kychkina

Elvis Constant Toko
Erdembileg Tserenbyamba
Nico Valkenburg
Boudewijn v d Veen
Harry Velraeds
Gerard van Velzen
Rudi van Velzen
Aat Verhaar
Bram Verhoef
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Deelnemers Brunssum Open 2018
Willemijn Verhoef
Herk Vis
Gregory de Vries
Rob van Westerloo
Yuen Wong
Bert Woolschot
Gerard Zijlema
Deelnemers per 12 juli 2018

Eetcafé Gorissen
Kerkstraat 49-51, Brunssum
tel. 045-5252304

Advertentie

Damboeken.nl
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Winnende slagzet Brunssum 2017
Lossine Savané - Tjeerd Harmsma
De prijs voor de mooiste combinatie werd toegekend aan Tjeerd Harmsma.
De stelling komt uit de partij tussen Lossine Savané - Tjeerd Harmsma

(5e ronde, 8 augustus).
Zwart forceert winst door 25. (26-31) dreigt met (11-17) 22x11 (31x22) 28x17
(12x21) met schijfwinst en op 41-37 volgt (12-17) en (19-23) gedwongen 26. 4237 (31x42) 27. 48x37 (12-17) dreigt (19-23) 33-29 op 43-39 komt (19-24) 40-35
(gedwongen) (25-30) 34x25 (24-29) 33x24 (18-23) 28x19 (17x28) 32x23 (08-12)
19x17 (11x44) en winnende Coup Royal. 28. (19-24 29x20 (15x24) 43-39 (0812) 39-33 (25-30) 34x25 (24-30) 25x34 (18x23) 28x08 (17x30) 08x17 (11x33)
met winst.
Mooiste partijfragment van 2018 wordt beloond
Ook dit jaar wordt er weer een prijs beschikbaar gesteld voor het mooiste
partijfragment. Dit kan zijn een al dan niet uitgevoerde slagzet, een eindspel,
een forcing enz.
Enige voorwaarde is dat het fragment uit het Brunssum Open 2018 afkomstig is.
Op daarvoor bestemde formulieren kunnen de fragmenten bij de arbiter worden
ingeleverd.
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Dammen naast hetBrunssumdamtoernooi

Goede wijn behoeft geen krans luidt het spreekwoord. Dat is ook van toepassing
op de nevenactiviteiten die rond het Brunssumtoernooi worden georganiseerd.
Aanschuifsimultaan
Op donderdag 2 augustus vindt er, indien enigszins mogelijk in de openlucht,
een aanschuifsimultaan plaats in het centrum van Brunssum. In de Kerkstraat
verzorgt Christian Niami deze simultaan.
Sneldammen
Het sneldamtoernooi is inmiddels zo vaak georganiseerd dat je mag spreken
van een traditie. Ook Brunssum Open 2018 worden opgeluisterd met een avond
'sneldammen'.
Het sneldamtoernooi staat geprogrammeerd voor dinsdagavond, 7 augustus.
Plaats van handeling: de sporthal natuurlijk.
Quatre mains
De afgelopen jaren werd tijdens het toernooi op de camping de Hitjesvijver een
editie van het quatre mains dammen georganiseerd. Of er in 2018 een vervolg
komt is mede afhankelijk van de samenloop met de overige damactiviteiten.
Aanvangstijdstip
Het juiste aanvangstijdstip wordt nog bekendgemaakt (19 uur of misschien wel
19.30 uur), maar zeker is dat elke dammer bij deze uitgenodigd is om voor deze
toernooien in te schrijven. Deelname is dus niet uitsluitend voorbehouden aan
deelnemers aan Brunssum Open 2018.
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Programma Brunssum Open 2018
Donderdag 2 augustus: aanschuifsimultaan in centrum Brunssum
vanaf 19.00 uur
Brunssum Open 2018
Officiële opening: op 3 augustus 2018 om 13.00 uur.
Ronde 1: 3 augustus 2018 aansluitend aan de officiële opening.
Ronde 2: 4 augustus om 12.00 uur
Ronde 3: 5 augustus om 12.00 uur
Ronde 4: 6 augustus om 12.00 uur
Ronde 5: 7 augustus om 12.00 uur. Sneldamtoernooi: 7 augustus om 19.00 uur
Ronde 6: 8 augustus om 12.00 uur
Ronde 7: 9 augustus om 12.00 uur. Quatre mains: 9 aug. om 19.00 uur (?)
Ronde 8: 10 augustus om 12.00 uur
Ronde 9: 11 augustus om 10:00 uur.
Officiële sluiting: op 11 augustus 2018 om 16.00 uur .

Advertentie
Bed & Breadfast

Pincky
Good Bed
Good Breakfast
Good Price
… en eenvoud siert…
Monique & Dominique Pinckaers
Prins Hendriklaan 312
6443 AE Brunssum
06 - 53380868
www.pinckybenb.nl
pinkaers18@hetnet.nl
10

Advertentie

Een koffietafel, een vergadering of een feestje.
Bel dan voor meer informatie 045-5211353
Grote zaal met open haard tot 150 personen
Overdekt terras en een gezellige kelderbar

Verenigingsklassement
Aan Brunssum Open 2018 wordt een nieuw klassement toegevoegd.
Verenigingen waarvan minstens vier spelers aan het toernooi
deelnemen, spelen mee in het verenigingsklassement.
De resultaten van de vier hoogst geklasseerde spelers van een
vereniging worden bij elkaar geteld.
De punten per vereniging leiden tot een teameindstand met extra
prijzen.
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Erelijst van de voorgaande toernooien
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

T. Brouwers
H. Ladage
E. Dollekamp
F. Teer
P. Schuitema
B. Bies
B. Bies
E. Budé
B. Bies
J. van der Borst
R. Heusdens
W. Wirny
E. Watutin
N. Samb
G. Sidibe
E. Watutin
I. Rybakov
E. Prosman
K. Thijssen
E. Prosman
A. Boelatov
N. Samb
E. Prosman
R. Heusdens
M. Podolski
A. Schwarzman
J.-M. Ndjofang
L.Kouogueu
J.M. Ndjofang
R.Heusdens
S. Wijker
M. Koopmanschap
A. van Berkel
R. Heusdens
M. N´Diaye
M. N’Diaye
M. Ravjir
J. van Dijk
E. Prosman
C. Niami

J. Stokkel
R. Schippers
F. Verdel
M. Everduim
T. Schippers
P. van der Stap
B. Bies
R. Heusdens
B. Bies
P. Schellekens
J. vd Borst
P. Schuitema
P. Geurtsen
P. Nitsch
P. Oudshoorn
E. van Dusseldorp
R. Heusdens
P. Nitsch
E. Budé
B. Bies
M. Katz
M. Mitsjanski
A. Baljakin
A. Gantwarg
A. Presman
A. Tsjizjow
M. Katz
A. Schatzov
E. Prosman
K. Thijssen
F. Kemperman
R. van de Pal
K. Thijssen
F. Fennema
T. Goedemoed
L. Sekongo
M. Adamaszek
E. Prosman
I. Rybakov
M. Podolski
I. Rybakov
B. Ba
B. Ba
M. Podolski
I. Tschartoriiski
M. Duryev
M. Dolfing
N. Samb
N. Samb en J. Capelle
E. Heunen
A. Schotanus
B. Koullen
D. Diakité
J.-M. Ndjofang
B. Messemaker
A. Schwarzman
E. Prosman
L. Nicault
A. Kalmakov
A. Kalmakov
T. Schippers
B. Eggens
T. Schippers
A. Kalmakov
A. Getmanski
M. de Kruijf
M. Deurloo
J.-M. Ndjofang
R. van Marle
A. Andreev
J. Daems
A. Tjon a Ong
M. Monteba
A. Kalmakov
A. Boulatov
R. Heusdens
S. den Hollander
H. Meijer
Thomy Lucien Mbongo
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Brunssum en de AVG
Bij dit evenement worden foto- en filmopnames gemaakt. Wanneer u aan dit
evenement deelneemt, geeft u de organisatie toestemming om beelden
(foto en video) waar u op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden.
Indien er bezwaren zijn, verzoeken wij u dit zelf schriftelijk aan de
organisatie kenbaar te maken.

Digitaal noteren? Graag!
Steeds meer dammers noteren hun partijen digitaal.
Ook bij het Brunssumdamtoernooi is digitaal noteren toegestaan, sterker
nog het wordt gestimuleerd.
Denkt u er dan wel aan uw tablet mee te nemen naar de speelzaal?
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Verblijf op de camping
Camping "De Hitjesvijver",
Willem Barentszweg 101, Heerlen,  045 - 521 13 53

 www.hitjesvijver.nl

Een groot aantal deelnemers verblijft tijdens het toernooi op de camping de
Hitjesvijver. Iedere deelnemer die gebruik wil maken van de camping dient zelf
te zorgen voor een tent. Het organisatiecomité beschikt niet over tenten en
toebehoren.
Aankomst: de kampeerders kunnen vanaf donderdag 2 augustus om 12.00 uur
op de camping terecht.
Uiterlijk zondagmiddag 12 augustus om 12 uur moeten de deelnemers de
camping verlaten hebben.
Wie eerder dan 2 augustus wil arriveren, of na 12 augustus op de Hitjesvijver wil
blijven, dient dit te bespreken met de beheerder van de camping.
Globale checklist van mee te nemen artikelen: tent en toebehoren; slaapzak en
luchtbed; kleding; sport- en zwemkleding; persoonlijke verzorgingsartikelen;
legitimatiebewijs, zorgverzekeringgegevens of verzekeringspolis.
Afstand van de camping naar het speellokaal: ca. 6 km met de auto; ca. 3.8 km
te voet.
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Wedstrijdbepalingen
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Voor zover hierna niet anders bepaald, zijn de bepalingen van het ten
tijde van het toernooi geldende Spel- en Wedstrijdreglement van de
K.N.D.B. van toepassing.
Het toernooi zal worden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. De loting
voor de eerste ronde zal gericht zijn, in die zin, dat door de organisatoren
op basis de KNDB-rating, een verdeling van de deelnemers in twee of
meer groepen zal plaatsvinden. In de eerste ronde zullen de deelnemers
uit eenzelfde groep niet tegen elkaar spelen. Indien er meer dan honderd
deelnemers zijn zal ook het wedstrijdrooster voor de tweede ronde via
een geleide paring worden bepaald.
Het wedstrijdrooster wordt vanaf de tweede ronde (eventueel derde
ronde) bepaald door het computerprogramma Toernooimanager. De
resultaten van dit programma zijn bindend. De stand na elke ronde
wordt bepaald op basis van behaalde wedstrijdpunten /
weerstandspunten / SB.
Er wordt gespeeld volgens het Fischer-systeem: voor elk van beide
spelers 80 minuten voor de hele partij vermeerderd met 1 minuut per
gedane zet.
Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat wederzijds
veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers verloren verklaard
(art. 13.4 SWR).
De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet door elke
speler, voorzien van de uitslag en met vermelding van de stand van de
wedstrijdklok, direct na afloop van de partij aan de arbiter worden
overhandigd. Het in te leveren notatiebiljet dient de volledige en leesbare
notatie te bevatten.
Afbreken van partijen is niet toegestaan. Daarbij wordt een beroep
gedaan op de sportiviteit van de betrokken spelers.
Indien een speler zich onverhoopt uit het toernooi dient terug te trekken
valt, zulks ter beoordeling van het organisatiecomité, een reservespeler
in. De reservespeler begint met het aantal punten van de speler die zich
terug trekt.
Alle partijen dienen in de wedstrijdzaal te worden gespeeld.
Het is niet toegestaan partijen te analyseren in de speelzaal. In een
aparte ruimte kunnen spelers en publiek voor analyses terecht. In deze
ruimte is voldoende wedstrijdmateriaal beschikbaar.
De wedstrijdleiding bestaat uit een lid van het organisatiecomité en de
arbiter. De wedstrijdleiding kan zich laten bijstaan door derden.
In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien beslist de
wedstrijdleiding.
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Aansprakelijkheid
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten wegens
ziekte of ongevallen die zich tijdens het toernooi in of rond de speelzaal
voordoen, en evenmin voor het zoekraken of op andere wijze verloren gaan van
meegebrachte goederen.
Deelname aan het toernooi geschiedt op eigen risico.

Steun onze adverteerders.
Zij steunen ons ook.
Advertentie

Samenstelling en lay-out: Remco Hannen
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