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De ouverture
We staan aan de vooravond van Brunssum Open 2022.
De afgelopen jaren gebruikten we op de vooravond van de opening van het
toernooi een simultaan in de Brunssumse binnenstad als opwarmertje voor
het grote toernooi.

De animo van het winkelende publiek viel de organisatoren de laatste jaren erg tegen. Om die reden is besloten om dit jaar geen evenement te
organiseren aan de vooravond van het Brunssumtoernooi.

Voor de openingstijden van de brasserie zie onze website
www.brasserieheerlen.nl
.
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Voorwoord van de voorzitter KNDB
BRUNSSUM OPEN 2022
Het damleven is bijna weer in oude doen. De zomertoernooien worden weer
volop georganiseerd en trekken veel deelnemers uit binnen- en gelukkig ook
weer uit het buitenland. De organisatoren van de zomertoernooien hebben met
elkaar afgestemd over een goede planning van de zomertoernooien. Zo kan je
de hele zomer door van het ene naar het andere toernooi reizen. De
organisatoren van Brunssum Open hebben hieraan ook meegewerkt.
Brunssum en de fraaie omgeving geven deelnemers direct een goed
vakantiegevoel. In Brunssum zien we dan ook naast de vaste Limburgse
deelnemers veel trouwe deelnemers uit het hele land. Verenigingen als Samen
Sterk uit Hazerswoude en Alblasserdam komen ieder jaar ook weer met een
grotere vertegenwoordiging.
Bijzonder is dit jaar dat een heel befaamd organisatiecomité als de Stichting Aan
Zet uit de Noordoostpolder deelneemt aan dit toernooi. Dit comité timmert
continu aan de weg met de organisatie van Nederlandse en
wereldkampioenschappen, Worldcups, e.d. Dit laat wel zien dat Brunssum Open
ook door de organisatie-professionals wordt gewaardeerd.
Brunssum Open staat bekend om zijn gezelligheid. Vandaar ook een grote
groep van vaste deelnemers. Ook “schuiven” er weer enkele topspelers van
naam en faam aan. Daarmee wordt het een aantrekkelijk toernooi voor iedere
dammer: van de recreatie- tot en met de geoefende wedstrijddammer.
Zoals ieder jaar is er een vertrouwde ploeg van vaste vrijwilligers die het
toernooi tot in de perfectie weet te organiseren. Dit is de basis voor een
succesvol toernooi. Daarnaast verleent de gemeente Brunssum weer haar
belangrijke ondersteuning. Brunssum Open is één van de drie grote
sportevenementen in de gemeente die ze een warm hart toedragen. Daar
mogen we als denksport erg dankbaar voor zijn.
We wensen deelnemers, toeschouwers en organisatie een gezellig, interessant
en sportief toernooi toe.
Frans de Jonge,
Voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Dambond.
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Voorwoord van het organisatiecomité
44e KEER BRUNSSUM OPEN

Op initiatief van de KNDB heeft in het voorjaar van 2022 een overleg
plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van alle zomertoernooien die in
Nederland worden georganiseerd.
Daarbij is uitgebreid gesproken over tal van onderwerpen waarmee de
toernooiorganisaties te maken krijgen, positieve, maar ook minder aangename
zaken passeerden de revue. Bovenstaand affiche is een van de tastbare zaken
die de dammers de afgelopen maanden onder ogen kregen.
De bijeenkomst oogstte zoveel bijval dat besloten is om na afloop van de reeks
toernooien een evaluatie te houden om vast te stellen welke verbeterpunten er
mogelijk zijn.
Als organisatieteam van het Brunssumtoernooi zijn we blij met deze
ontwikkelingen en wij hopen dan ook dat alle deelnemers aan de verschillende
toernooien profijt zullen trekken uit deze organisatorische samenwerking.
Wij wensen de deelnemers aan Brunssum Open 2022 een geweldig verblijf in
Brunssum .en vooral een geslaagde deelname aan het toernooi.
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Een terugblik op Brunssum 2021
Hein Meijer onbetwist de sterkste
Het afzwakken van coronamaatregelen heeft het Brunssumtoernooi 2021 toch
niet onberoerd gelaten. De inschrijvingen kwamen maar moeizaam op gang,
een euvel waar ook de andere zomertoernooien mee werden geconfronteerd.
Uiteindelijk ging het toernooi met 72 deelnemers van start.
Met uiteindelijk drie GMI’s, twee MI’s een handvol MF’s was het toernooi
gegeven de bijzondere omstandigheden relatief sterk bezet.
Dat de grootmeesters hoog in het klassement eindigden mag geen verrassing
heten. Hein Meijer pakte met twee punten voorsprong de overwinning, JeanMarc Ndjofang eindigde als goede tweede. Junior Machiel Weistra zorgde voor
een grote verrassing door met eenzelfde puntentotaal als de nummer 2 op de
derde plaats te eindigen.
Hein Meijer werd ook winnaar van het 55+-klassement. Hij verzamelde maar
liefst vier punten meer dan de nummer 2.
Petra Duskova was het meest productief in de categorie rating tussen 900 en
1100. Hans Kromkout behaalde evenveel punten, maar hij moest het op
weerstandspunten afleggen.
Peter Hernaamt en Johan Evenas ontliepen elkaar slechts één enkel
weerstandspunt in de categorie rating tot 900. Peter werd hier winnaar.
Machiel Weistra toonde zich verreweg de sterkste junior.
Melvin Koullen en Albert Cramer scoorde beide eenzelfde aantal punten bij de
aspiranten. Hier bepaalden weerstandspunten de rangorde in het voordeel van
Melvin.
Tanya-Marie Cnossen werd de beste pupil/welp.
In het Limburgklassement gaven Gijs Schoenmakers en Brion Koullen elkaar
geen duimbreed toe. Eén enkel weerstandspunt meer bracht Gijs op de
hoogste trede.
Er was dit jaar geen apart damesklassement.
Het verenigingenklassement, eindigde opnieuw in een overwinning voor Van
Stigt Thans.
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Algemene informatie Brunssum Open
Wedstrijddata
Van vrijdag 5 augustus t/m zaterdag 13 augustus 2022
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 5 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 5 augustus 2022 om 13.00 uur.
Officiële sluiting: op 13 augustus 2022 om 16.00 uur.
Aanvangsuur van de wedstrijden
Op 5 augustus 2022 aansluitend aan de officiële opening.
Op 6 augustus 2022 om 10.00 uur i.v.m. bezoek aan Fortuna Sittard – Ajax
Van 7 t/m 12 augustus 2022 om 12.00 uur.
Op 13 augustus 2022 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 2022
Abdramane Berthe
Tjalling v d Bosch
Ludy Brink
Peter Bronstring
Hedwig Callender
Albert Cramer
Clemens Crucius
Hans van Dijk
Piet Dijkstra

Herman Pijnenburg
Johan Rademaker
Gerrit Reitsma
Anne Reverdy
Pieter Rozenboom
N'diaga Samb
Theo Schippers
Jan Schoenmakers
Ahlaia Shynkarenko

Aleksej Domchev
Johan Evens
Louis de Frankrijker
Martijn van Gortel
IJsbrand Haven
Peter Hernaamt
Eric v t Hof
Jeroen Huskens
Dylan Jongeneel

Danylo Sokolov
Michel Stempher
Hans Stolwijk
Feiko Stoppels
Tom Swelsen
Hans Tangelder
Jan Terpstra
Raymond Vandecaetsbeek
Harry Velraeds

Bart Jonker
Jan Kerkhofs
Joop Kip
Jasper Kole
Bram Kole jr
Gepke Jeltje Koopman
Ruud de Kooter
Remco Korteland
Eelco Kuipers

Rudi van Velzen
Aat Verhaar
Bert Verton
Herk Vis
Gregory de Vries
Jacob de Vries
Marcus Werrebrouck
Rob van Westerloo
Bert Woolschot

Bram v d Leije
Wiel Maertzdorf
Raphael Martens
Wouter Morssink
Marcel v d Most
Yoshua v d Most
Coulibaly Moussa
Diallo Moussa
Chistian Niami

Per 11-07-2022
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Advertentie

Mooiste partijfragment
Mooiste partijfragment van 2022 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 2022 afkomstig
is.
Op daarvoor bestemde formulieren kunnen de fragmenten bij de arbiter worden
ingeleverd.

Advertentie

Damboeken.nl
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Winnende slagzet Brunssum Open 2021
De prijs voor de mooiste combinatie ging dit jaar naar de Tanya-Marie Cnossen.
In de openingsronde werd deze sprankelende slagwending op het bord
geprojecteerd.
Bert Woolschot—Tanya-Marie Cnossen, 6 augustus 2021

Wits laatste zet was 25-20?
Via
23-28
32x12 21x32
38x18 13x22
12x21 16x40 (over 6 schijven)
45x34 werden de eerste punten binnengehaald.
Toernooiwinnaar Hein Meyer beoordeelde de inzendingen voor de
combinatieprijs en tijdens de prijsuitreiking presenteerde hij op geheel eigen
wijze het winnende fragment.
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Acties naast hetBrunssumdamtoernooi

Goede wijn behoeft geen krans luidt het spreekwoord. Dat is ook van toepassing
op de nevenactiviteiten die rond het Brunssumdamtoernooi worden
georganiseerd.
Bezoek aan eredivisieduel Fortuna Sittard - Ajax
Voor de voetballiefhebbers bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk de wedstrijd
te bezoeken.
Kaarten dienen uiterlijk 15 juli te worden besteld bij de toernooidirecteur.
Sneldammen
Het sneldamtoernooi is inmiddels zo vaak georganiseerd dat je mag spreken
van een traditie. Ook Brunssum Open 2022 worden opgeluisterd met een avond
'sneldammen'.

Het sneldamtoernooi staat geprogrammeerd voor dinsdagavond, 9 augustus.
Plaats van handeling: de sporthal natuurlijk. Dit gebeuren begint om 19 uur.
Uitnodiging om deel te nemen aan het sneldammen
Elke liefhebber van het damspel is bij deze uitgenodigd om aan dit
nevenevenement deel te nemen.
Deelname is dus niet uitsluitend voorbehouden aan deelnemers aan Brunssum
Open 2022.
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Programma Brunssum Open 2022

Brunssum Open 2022
Officiële opening: op 5 augustus 2022 om 13.00 uur.
Ronde 1: 5 augustus 2022 aansluitend aan de officiële opening.
Ronde 2: 6 augustus om 10.00 uur.
Deze ronde begint eerder i.v.m. nevenactiviteit bezoek aan Fortuna Sittard-Ajax
Ronde 3: 7 augustus om 12.00 uur
Ronde 4: 8 augustus om 12.00 uur
Ronde 5: 9 augustus om 12.00 uur Sneldamtoernooi: om 19.00 uur
Ronde 6: 10 augustus om 12.00 uur
Ronde 7: 11 augustus om 12.00 uur
Ronde 8: 12 augustus om 12.00 uur
Ronde 9: 13 augustus om 10:00 uur
Officiële sluiting: op 13 augustus 2022 om 16.00 uur

Advertentie

Eetcafé Gorissen
Kerkstraat 49-51, Brunssum, tel. 045 - 525 23 04
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Verenigingsklassement
Aan Brunssum Open 2018 werd 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.
DIOS-Eureka werd de eerste winnaar van dit klassement.
Van Stigt Thans won in 2019. en 2021
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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
2018
2019
2021

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
N. Samb
N. Samb
H.Meijer

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
C. Niami
M. Stempher
G. van de Berg
L. Sekongo
J.-M. Ndjofang
M.Weistra
12

Advertentie

Brunssum Open 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 4 augustus om 12.00 uur
op de camping terecht.
Uiterlijk zondagmiddag 14 augustus om 12 uur moeten de deelnemers de
camping verlaten hebben.
Wie eerder dan 4 augustus wil arriveren, of na 14 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.

Websites, hosting & grafische vormgeving
Telefoon 073-52 25 352
E-mail
info@ceweb.nl
Website www.ceweb.nl

Eric-Jan Hannen
&
Cédric Schretlen
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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. Deze verplichting vervalt bij correct live noteren.
Afbreken van partijen is niet toegestaan.
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
© 2022
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