do 8 augustus 2002

Remises troef
AMSTERDAM - Olga Kamyshleeva uit Kerkrade staat haar mannetje en hield de sterke Duitse topdammer
Mark Podolski op een puntendeling. Podolski was ooit woonachtig in de buurt van Moskou en hoorde
toen tot de sterkste jeugdspelers van het zogenaamde Russische dammen. Sinds hij in Duitsland woont
en voor de Nederlandse topclub Witte van Moort speelt, heeft hij diverse damtoernooien in Nederland op
zijn naam staan.
Erno Prosman, die als zijn voornaamste belager gezien wordt in het open Nederlands kampioenschap in
Brunssum kwam gisteren niet langs Stefan Wijker, terwijl de Leeuwarder Tjalling Goedemoed de punten deelde
met de Duitser Tsjartoriiski. Het Brunssumse toernooi onder leiding van de enthousiaste Piet Kole en zijn team
viert het 25-jarig bestaan en diverse oud winnaars - met uitzondering van Ron Heusdens die in Jakoetsk speelt zijn dit jaar van de partij.
Ook nieuwe gezichten van subtoppers, die aardig meedraaien in het toernooi, zoals Johan Capelle en
Herman Spanjer. Brunssum staat al jaren bekend als een toernooi met sfeer en sportiviteit ,waardoor
jaarlijks ruim honderd deelnemers naar Limburg komen. Het deelnemen is hierbij soms nog belangrijker
dan winnen en het hoge remisepercentage van gisteren in de topgroep zal de pret zeker niet bederven.
Bij het kandidatentoernooi in het Siberische Jakoetsk eindigden ook alle partijen in remise.
Brunssum (Open NK - zevende ronde) Kamyshleeva - Podolski 1-1, Wijker - Prosman 1-1,
Tsjartoriiski - Goedemoed 1-1 , Steylen - Ludwig 1-1, Kroesbergen - Keurentjes 1-1,
Spanjer - v.d.Borst 1-1, Ribakov - Samb 1-1 , Durdyev - Hoogendoorn 2-0 , Capelle - Hoeve 2-0, Teer - Harmsma
0-2.
Stand aan kop: 1. Podolski 12 pnt. 2 t/m 5. Prosman, Goedemoed, Tsjartoriiski,
Kamyshleeva 11 pnt.
Jakoetsk. tweede ronde finale: Nosevitsj - Clerc 1-1, Ndjofang - Heusdens 1-1 Schwarzman - Getmanski 1-1,
Georgiev - Milshin 1-1

