donderdag, 18 augustus 2011

Heusdens oppermachtig in Brunssum
Ron Heusdens is winnaar geworden van de vierendertigste
editie van het Brunssumtoernooi. Met twee punten voorsprong op zijn naaste belagers was het zijn vierde overwinning in ‘s werelds oudste zomertoernooi.

R

on Heusdens is een oude
bekende in Brunssum. In
1981 debuteerde hij reeds
als junior en dertig jaar later prijkt de naam van de inmiddels grootmeester voor de veertiende keer op de deelnemerslijst. Na
eerdere zeges in 1988, 2001 en 2007
is het de vierde keer dat de Schiedammer het toernooi van Brunssum op zijn naam schrijft. Toch
ging het deze editie niet zo eenvoudig als de einduitslag doet vermoeden. De Schiedamse grootmeester
kreeg veelal pas in het vijfde of
zelfs zesde speeluur beslissend voordeel. Een van de eerste eindspelslachtoffers van de latere toernooiwinnaar werd Jasper Daems in de
derde ronde (Diagram 1). Daems
(met zwart) kan eenvoudig meteen
remise forceren door (22-28)! te spelen. De partijzet wordt Daems fataal: 61. ... 44-49?? 62.20-33! Zwart
kan nu niet “passen” door wit te laten slaan en dan middels (27-31)
naar remise te ruilen. Daems hoopt
in het verdere spelverloop tevergeefs op een herkansing. De overge-

bleven zwarte schijf is niet meer te
verdedigen. Er volgde nog 62. …
49-35 63.33x17 35-13 64.17-26 13-09
65.26-37 09-25 66.37-31 27-32
67.31-13 25-39 68.13-02 39-44
69.02-19 en opgegeven.Ook tegen
de verrassend sterk spelende Ugandees Frank Zziwa kreeg Heusdens
(met wit) pas “in blessuretijd”
waar hij gezien het wedstrijdbeeld
recht op had. Het spelverloop vanuit diagram 2 luidde 59. 28-22!
26-31! Zziwa vindt de enige verdedi-

ging. Na (18-23) 22-17 (23-28) 17-12
(28-32) 27x38 (26-31) 12-07 (31-36)
[ook na (24-29) 07-01 (29-33) 38x29
(31-37) 29-24! (19x30) 35x24 (37-41)
43-38!! (41-46) gedwongen 24-20!
(14-19) 38-33! wint wit] 07-01
(36-41) 38-33! is zwart kansloos. Partij 60. 22x13 19x08 61. 27x36 Ondanks de schijf achterstand kan de
Afrikaan nog remise maken. Na
(14-19)! 36-31 (19-23)! en op de volgende zet (23-28) kan wit met geen
mogelijkheid een zwarte doorbraak
(en dus puntendeling) voorkomen.
Na de foutieve partijzet profiteert
Heusdens alsnog optimaal 61. ….
08-12? 62.36-31! 12-18 63.31-27 14-19
64.27-21 18-22 65.21-16 22-27 66.16-11
27-32 67.11-07 32-37 68.43-38 24-29
69.07-02 19-23 70.02-07 23-28
71.07x34 37-41 72.34-29 41-46

73.29-12 en Zziwa gaf op.
Ook Willy Maertzdorf, die met een
keurige vierde plaats de beste Limburger werd in de eindrangschikking strandde in het zicht van de remisehaven. In diagram 3 kan Maertzdorf (met wit) het best het actieve 27-22! spelen waarna wit ietsje
minder staat. Partijverloop:
38.41-37 11-17 Maertzdorf moet nu
wel naar de rand gaan, na bijvoorbeeld 43-39 (34x43) 38x49 volgt
sterk (29-33)! met na 49-43 (12-18)!
45-40 (07-12) 43-39 (33x44) 40x49
(18-23)! en een vernietigende dreiging. Partij: 39.27-21 16x27 40.32x21
17-22! 41.37-31 22-28! 42.21-17 12x21
43.26x17 15-20 44.31-26 28-33
45.26-21 33-39 Maertzdorf vecht zoals altijd stug door: 46.21-16 39x37
47.17-11 07-12 48.11-06 37-41
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DAMMEN

Door Paul Nitsch

49.38-33! 29x38 50.06-01 12-17
51.01x40 17-21! 52.16x27 38-43 Tot
dusver heeft Heusdens dit lastige
eindspel foutloos gespeeld. Ook na
(41-46) 27-22! (20-25) 40-18! heeft
wit geen duidelijk winstplan. Maertzdorf kan nu alsnog een puntendeling forceren via
40-34! met na het gedwongen
(43-48) 34-25! zonder vrees voor
damafname omdat wit naar veld zesenveertig slaat! Partij: 53.27-21?
20-25! 54.40-49 43-48 55.35-30
25x34 56.21-17 41-46 57.17-11 46-23
58.11-06 23-01 59.49-35 24-29
60.35x02 29-33 61.02-35 33-39
62.35-40 48-43 63.40x29 01x34 en
Heusdens won.
In de tweede ronde verschalkte
Heusdens (met zwart) in recordtijd
Bert Woolschot. 01.34-29 17-21
02.32-28 21-26 03.40-34 18-22
04.28x17 11x22 05.45-40 20-25
06.50-45 06-11 07.31-27 22x31
08.36x27 15-20 09.33-28 19-24
10.39-33 11-17 11.44-39 13-18
12.49-44 25-30 13.34x25 14-19
14.25x23 17-21 15.29x20 21x32
16.38x27 18x49

