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Nederlandse en
Russische toppers
in perfecte balans

Nederlandse en
DUTCH OPEN Van Berkel formeel winnaar

door Michel Franssen

DAMMEN – De Nederlanders Anton
van Berkel en Ron Heusdens, en
de Russen Aleksandr Getmanski
en Andrej Kalmakov hebben sa-
men het Dutch Open in Brunssum
gewonnen. Het kwartet behaalde
veertien punten uit negen ronden
strijd in de Brunnahal. Van Berkel
speelde in de slotronde van zater-
dag remise met Kalmakov, Heus-
dens tekende in de slotronde de
vrede met Getmanski. Zo eindig-
den alle partijen in de onderlinge
vierkamp, zes in totaal, in remise.
Van Berkel werd formeel tot win-
naar uitgeroepen, omdat zijn tegen-
standers het iets beter deden dan
die van Kalmakov, Getmanski, en
Heusdens, die officieel als tweede,
derde, en vierde finishten. Volgens
toernooi-coödrinator Dieter van
Gortel herbergt de formele eind-
volgorde toch een beetje gerechtig-
heid: „Van Berkel stond tegen Heus-
dens. In de andere partijen tussen
de top-vier gebeurde helemaal

niets.” Van Berkel pendelde op een
neer tussen Tilburg en Brunssum,
omdat hij in de ochtenduren ge-
woon moest werken in Eindhoven.
Heusdens verwachtte, dat hem dat
op zou breken, maar dat gebeurde
dus niet. „Van Berkel is alleen te-
gen Valère Hermans door het oog
van de naald gekropen.” Van Ber-
kel voldeed in Brunssum precies
aan de internationale grootmeester-
norm, die zijn drie kompanen al
hadden. Hij heeft nog één groot-
meesterresultaat nodig over min-
stens acht partijen. Die kans krijgt
hij in de Nederlandse bondscompe-
titie, welke op 18 september van
start gaat. De Malinees Daouda Dia-
kité, de Duitser Igor Tschartoriiski,
de Kameroenees Jean-Marc Ndjo-
fang, en de Heerlenaar Theo Schip-
pers verzamelden ieder dertien
punten, en deelden de prijzen vijf
tot en met acht. Schippers won
ook de prijs voor de beste Limbur-
ger. Sittardenaar Pierre Lacroix vol-
deed met tien punten aan de norm
voor FMJD-meester.


