
 

 

Een moordende cyclus van dammen en 
uitgaan 
EGBERT VAN HATTEM op 13 augustus '96 

De deelnemers aan de jaarlijkse open 'zomertoernooien' zijn niet de minsten in de damwereld. 

Eind juli won de Senegalees N'Diaye in Nijmegen voor landgenoot Ba, oud-wereldkampioen 

Gantwarg en Krajenbrink. In Brunssum haalde Thijssen na negen speeldagen de hoofdprijs 

van duizend gulden binnen, voor de Poolse jeugdspeler Adamaszek en Prosman. Deze week 

vindt The Hague Open plaats, het open kampioenschap van Den Haag dus. 

 

Van onze dammedewerker 
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BRUNSSUM 

Nationaal titelhouder Prosman draagt in Brunssum net als zijn negen dammaatjes uit de provincie, 

een wit T-shirt met het opschrift Prosmania. Gelijk een popgroep op wereldtournee staan daaronder 

de plaatsnamen waar de groepsleden dit jaar zullen spelen: Leeuwarden, Hazerswoude, Praag tot en 

met Kuldéga en Ivoorkust waar het WK wordt gehouden. Groepslid Prosman doet mee en dat wordt 

met trots uitgedragen. 

Van een grondige voorbereiding zal evenwel geen sprake zijn. De 23-jarige econometrist heeft zes 

weken vakantie opgenomen bij het adviesbureau waar hij werkt. Met een paar secondanten, waarvan 

Erik Hoogendoorn bijna zeker meegaat, heeft Prosman twee weken ingeruimd om 'een paar 

openingen voor te bereiden'. Voor het overige wordt er gewoon hard doorgewerkt en, in de vrije tijd, 

veel gespeeld. 

Voor Prosman (23) geldt het zomertoernooi slechts gedeeltelijk als voorbereiding op het toernooi om 

de wereldtitel. Bovenal gaat het om 'de gezelligheid'. Een moordende cyclus van dammen, uitgaan, 

nachtelijke analyses voor de tent en weinig slaap, is alleen weggelegd voor jonge honden. Jeugdige 

buitenlandse talenten als de Pool Adamaszek, de Let Novozenov, Durdeyev uit Turkmenistan, 

alsmede de sterke topspeelsters Gaibova (Tadzjikistan) en Doumesj (Polen) weten dat er in Brunssum 

een sterk en plezierig toernooi wordt gespeeld. Ze komen allemaal over. De 106 deelnemers worden 

een beetje familie. Een bezoek aan de laatste ronde geeft het gevoel dat je er niet helemaal bij hoort. 

Toernooiwinnaar Kees Thijssen heeft volop meegedaan aan het gedruis en dat is hem aan te zien. De 

20-jarige Thijssen geldt als het grote Nederlandse talent. Voor een deel is het feest een vlucht. Een 

zweem van triestheid overvalt Thijssen als het gaat over zijn damtoekomst. De laatste drie jaar doolde 



hij door Amsterdam als student Engels. Thijssen: 'In Nederland zou er plaats moeten zijn om je 

damtalent te ontwikkelen. Als ik full-time met de sport bezig ben, weet ik dat ik heel ver kan komen.' 

De vruchten van het talent vallen deze zomer links en rechts: de eerste toernooizege; zijn 

'systeemstudie' van de korte-vleugelopsluiting die hem een overwinning bracht op de Senegalese 

grootmeester Bassirou Ba; de partij tegen Macodou N'Diaye die Thijssen in het eindspel bijna 

verzilverde met een theoretisch hoogstandje. 

De Senegalezen Bassirou Ba en N'Diaye spelen na Nijmegen en Brunssum ook mee in Den Haag. De 

twee zijn stevig in training want ze vrezen de nieuwe reglementen waaronder het 

wereldkampioenschap in Ivoorkust zal worden gespeeld. De groep geplaatste spelers uit de zones 

wordt namelijk aangevuld met de hoogst gerateerde mondiale dammers. De veertig deelnemers 

worden waarschijnlijk ingedeeld in vijf groepen van acht spelers waarvan de bovenste twee doorgaan. 

'Een zwaar systeem dat niet goed is voor de damsport', vindt N'Diaye. Gestaag werken aan een 

comfortabele plusscore is niet meer mogelijk. Er moet direct gepresteerd en gewonnen worden. 

Bassirou Ba is naar Nederland gekomen omdat hier een 'goede technische damcultuur' heerst. Ba: 'In 

Afrika spelen ze alleen het klassieke speltype. Bij het WK willen de grootmeesters natuurlijk allemaal 

van Bassirou Ba winnen. In deze drie toernooien speel ik tegen sterke en onderlegde spelers en kan 

ik een paar openingen testen.' 

John van den Borst, in 1986 tweede op het NK en tegenwoordig succesvol jeugdtrainer, speelde voor 

het eerst sinds jaren weer een toernooi en werd zevende. 'Voor mij is dammen geen vakantie. 

Daarvoor is het veel te zwaar. Het is goed om zelf weer eens te zweten en te zien dat je nog prima 

mee kunt komen.' 

Een definitieve come-back zit er voor Van den Borst niet in. Met een volledige baan en een gezin is 

een investering van veel vrije weekenden en vakantiedagen thuis niet te verkopen. Damtalenten 

komen moeilijk tot volle bloei. 


