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GROOTMEESTER Andrei Kalmakov niet aanwezig bij start Brunssum Open

Irina Platonova (rechts) denkt na over haar volgende zet in de partij tegen Paul Wijninga.
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Jesse damt terwijl zijn vrouw winkelt
Gistermiddag ging in de
Brunnahal de 31ste editie
van het negendaagse Open
Brunssum damtoernooi van
start. Een sfeerimpressie.
door Peter Leijsten

J

esse Bos heeft de zaken goed
voor mekaar. De damfanaat
uit Heemskerk doet voor de
derde keer mee aan het
Brunssum Open en verblijft de
gehele duur van het toernooi op
een camping in de buurt. Steunen toeverlaat Esther daarentegen
zal na het weekend echter weer
haar spullen pakken en de terugreis moeten aanvaarden. Ennuh?
„Ik heb meer vakantiedagen dan
mijn vrouw." Kijk, zo zien wij dat
natuurlijk graag. Als doekje voor
het bloeden mag Esther, terwijl
haar Jesse dagelijks zo'n vier uur
over een bord met daarop veertig
schijven hangt, dit weekend gaan

shoppen in Maastricht en zich laten verwennen in Thermae 2000.
Maar met de vrijetijdsbesteding
van zijn wederhelft is Jesse op dit
moment niet bezig. Zoals wel meer
deelnemers aan het Brunssumse
damtoernooi zit Bos al ver voor het
begin van de partijen op zijn stoel.
Een beetje acclimatiseren en zo nodig de mentale accu opladen. En
wachten. Wachten totdat wethouder Richard de Boer klaar is met
zijn speech en de eerste zet op het
bord van de heren Schotanus en
Schoenmakers heeft geschoven.
Mooi zo. Anton Schotanus, niet de
minste met onder meer een aantal
Friese titels op zijn naam en zelfs
een wereldtitel (scrabblefanaten,
opgelet:) correspondentiedammen,
kan goed leven met de zet van de
wethouder. Ook in de rest van de
immense sporthal kan men nu beginnen aan het toernooi.
Aan één tafeltje wordt dat echter
een lastig verhaal. Wiel Okrogelnik,
volgens de uitgebreide website van
het toernooi met zijn 73 jaar de
oudste deelnemer, staart vanaf zijn
positie naar een lege stoel. Het

naambordje aan de andere kant
van de tafel verraadt dat niemand
minder dan Andrei Kalmakov, de
enige grootmeester in het deelnemersveld en dus dé grote favoriet
voor de eindzege, afwezig is.
Heeft Roermondse Wiel (met
roots in Hoensbroek) weer. Verheug je je al weken op een potje
dammen tegen een wereldtopper
als Kalmakov, geeft meneer de
grootmeester op het moment suprême niet thuis. Balen, toch?
"Nee, zo erg had ik me er niet op
verheugd. Ik zou liever beginnen tegen iemand van mijn sterkte. Kalmakov is dé favoriet hier. In principe ben ik kansloos. Maar winnen
omdat hij er niet is, is natuurlijk
ook niet leuk." Sportief. Wat Wiel
nu gaat doen? "Een pilsje drinken
aan de bar natuurlijk." Niets menselijks is ook dammers vreemd, zo
blijkt maar weer.
Iemand die de bar op deze eerste
dag niet van dichtbij te zien krijgt
is Jac Hannen, één van de organisatoren van het toernooi. Aan alle
kanten wordt er getrokken aan de dat kan niet anders - drukste man

van Brunssum. Inschrijvingsgelden, facilitaire zaken en andere
rompslomp eisen continu de aandacht van Hannen die pas na drie
pogingen tijd heeft voor de verslaggever en ’m gerust kan stellen: Kalmakov komt toch nog. De vlucht
van de grootmeester uit Rusland is
vertraagd. Wiel zal een paar uurtjes
moeten wachten. Ook mogelijk: de
spelers onderling besluiten te remiseren zonder ook maar één schijf te
verroeren. Officieel volgens de regels mag dat niet. Daarvoor moeten er eerst minimaal veertig zetten geschoven zijn, zegt Hannen.
Om meteen daarna in woord en gebaar duidelijk te maken dat zelfs in
de damsport regels niet heilig zijn.
Wiel Okrogelnik hoort het later allemaal wel. De senior heeft intussen de daad bij het woord gevoegd
en heeft zich genesteld in de kantine. En wat doet een dammer - buiten het nippen aan een vers getapte gele rakker - die door overmacht
niet aan spelen toekomt daar? Juist,
die daagt iemand uit en gaat alsnog
een potje dammen. Je bent damgek
of je bent het niet natuurlijk.

