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Fotofinish in BrunssumtoernooiFotofinish in Brunssumt
Anton van Berkel mag zich een jaar lang open kampioen
van Nederland noemen. De Tilburgse outsider bleef de
grootmeesters Kalmakov, Getmanski en Heusdens voor.

H et was afgelopen zater-
dagmiddag volop reke-
nen in de Brunssumse
Brunnahal. In een geza-

pige slotronde kwamen de vier kop-
lopers al snel remise overeen, waar-
door weerstandspunten de beslis-
sing moesten brengen. Ruim dertig
jaar geleden, in de begintijd van
het Brunssumtoernooi deed grond-
legger Henk Stoop dit lastige kar-
weitje nog volledig met de hand.
De huidige organisatoren Piet Kole
en Dieter van Gortel hoefden
slechts na een druk op de knop te
wachten totdat de computer de
eindstand uitspuwde. Van Berkel
had 1 weerstandpunt voorsprong
op zijn naaste belagers; nimmer
was de finish in Brunssum zo clo-
se.
Vorige week zag u al hoe de Til-

burgse meester Matthias de Kruijf
versloeg. In de zevende ronde was
Paul Wijninga (in diagram 1 met
wit) zijn slachtoffer. Een voor wit
veilige variant is hier 49-43! met

vrijwel gelijkwaardig spel. Na de
partijzet lijkt het alsof Van Berkel
moeiteloos doorbreekt naar de
damlinie: 39.38-33? 07-12! 40.47-42
Als gevolg van de vorige onhandige
zet moet wit nu ook deze belangrij-
ke verdedigingsschijf opspelen 40.
…. 12-18 41.42-38? Nog steeds geeft
49-43 meer verdediging, hoewel
zwart na (17-21) 16x27 (22x31) 33x22

(12x21) 40-35(!) (14-20) 45-40
(20x29) 34x23 (31-36) 40-34 (09-14)!
nog steeds goede winstkansen
heeft. In de partij loopt het alles-
zins makkelijker voor de Tilburger.
41. …. 17-21! 42.16x27 22x42 43.38x47
26-31 44.33x22 18x27 Vanuit het
niets heeft zwart een vrijwel ge-
wonnen positie bereikt. 45.49-43?
Veel beter verweer geeft 34-29 waar-
na zwart het beste (14-20) speelt.
Een logisch vervolg is dan 39-33
(27-32)! 40-34 [dreigt 34-30 (25x23)
33-28 (20x29) 28x08 =] (32-37)!
33-28 (31-36)! 28-22 (37-42)! 47x38
(36-41) 22-17 (41-46) 17-11 (46-19)!
34-30! (25x23) 11-07 (20x29) 07-02
En ondanks de ietwat ongelukkige
opstelling van de zwarte schijven
in het midden van het bord heeft
zwart in dit eindspel goede kansen.
In de partij was het snel voorbij
voor Wijninga na het verloop: 45.
…. 31-37! 46.39-33 14-19! 47.43-39
19x30 48.40-35 27-31 49.35x24 31-36
50.34-29 37-41 51.29-23 41-46
52.24-19 13x24 53.23-18 46-19
54.39-34 24-30 55.18-13 30x28
56.13x04 28-32 en wit gaf terecht
op.

De prijs voor het mooiste fragment
ging dit keer niet naar een combina-
tie maar naar de eindspelzege van
Be Eggens. In de eerste ronde ver-

unssumtoe
sloeg hij op fraaie wijze Willem
Winter (diagram 2). Het spelver-
loop luidde: 49.23-18! 22x13 50.21-17
13-18 51.39-34!! Het begin van een
geforceerde winstgang. Na 17-11
(18-22) 11-07 (22-27) 07-01 (27-31)!!
[En niet (27-32)? wegens 01-23
(32-38) 23-37! waarna wit alsnog
wint. Drie varianten: a) (24-29)
40-34! (29x40) 45x34 (20-24) 37-31
(15-20) 31-26+ b) (24-30) 35x24
(20x29) 37-48! en zwart rest niets
anders dan de (verliezende) door-
braak naar dam via (29-33) 39x28
(25-30) 48x25 en (38-42). Tot slot c)
(25-30) 37-48! (38-43 of?) 48-42!!
(43x34) 40x29 (24x33) 42x29!!
(20-24) 29x20 (15x24) 45-40! Ieder-

unssumtoernooi

een wil wel eens op zo’n manier
winnen!] Door echter (27-31) te spe-
len wint zwart een tempo met re-
mise; wit mag immers niet zijn
dam naar de lange lijn bewegen. Te-
rug naar de partij: 51. …. 18-23
52.17-11 23-29 Zwart moet wel, op
(23-28) speelt wit 11-07 waarna
zwart niet door mag lopen wegens
een twee om drie. 53.34x23 24-30
54.35x24 20x18 55.11-07 18-22 56.
07-02! [Na 07-01 remise middels
(22-28) 01-29 (28-32) 29-42 (25-30)!
[[ook (15-20) 42x15 (32-37) 40-34
(25-30)!! et cetera levert een punten-
deling op]] Partij: 56. …. 22-27!
[(22-28)? 02-19! (28-33) 19-30!+] 57.
02-19! 27-31 Dit verliest kansloos.
Winter had, net als Eggens, bere-
kend dat wit na (25-30) 19x35
(27-32) 35-24! (32-37) op bekende
wijze wint via 40-34! (37-41) 24-47
(41-46) 47-41! In de partij gaf zwart
na 58.40-35(!) 31-36 59.19-37 15-20
60.45-40 20-24 61.37-32 terecht op.

Door Paul Nitsch
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