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Brunssumtoernooi is zeer in trek
Het Brunssumtoernooi is het oudste zomertoernooi dat
ons land kent. Een maand voor de start zijn er al meer dan
honderd inschrijvingen.

V

an 3 tot en met 12 augustus wordt voor de vijfendertigste keer op rij in
Brunssum een damtoernooi georganiseerd. ‘Brunssum’ is
niet alleen het oudste zomertoernooi van ons land maar staat ook
bekend als het gezelligste.
Naast enkele tientallen dammers
die voor de prijzen of ratingwinst
willen strijden komen de meeste
deelnemers puur voor de ontspanning en aangename sfeer. Favoriete
verblijfplaats is al sinds begin jaren
tachtig de Heerlense camping De
Hitjesvijver, waar de reguliere toeristen al lang niet meer schrikken
van die toch vaak ietwat wereldvreemde types die, gezeten op lege
kratten of campingstoeltjes, tot
diep in de nacht met hun hobby bezig zijn. In de beginperiode was het
Brunssummer Henk Stoop die het
leeuwendeel van de organisatie
voor zijn rekening nam. De laatste
jaren is het vooral Piet Kole die, geholpen door vrouw en kinderen,
het roer in handen heeft. Tot de
kanshebbers voor de eindzege be-

horen dit jaar de Afrikanen Mor
Seck uit Senegal en de Malinese
meester Daouda Diakite. Sterkste
Limburgse deelnemer en outsider
voor de titel is Theo Schippers uit
Beek. Sinds 1982 kent het toernooi
een prijs voor de mooiste combinatie. Opmerkelijk, zeker voor jongeren die opgegroeid zijn in het digitale tijdperk waar alles bewaard
wordt, is dat niemand nog weet
wie de prijs voor de mooiste slagzet in 1988 won. Door eliminatie

zijn er nog twee ‘kanshebbers’over
voor deze prijs. In D1 ziet u de combinatie die de Russische grootmeester Nikolaj Mitsjanski met wit uitvoerde tegen Arjan van Leeuwen
die zojuist 27. …. 14-19 gespeeld
heeft. Er volgde: 28. 34-29?! Nu kan
zwart het veiligste met (19x30)
29x18 (12x23) 25x34 slaan, met gelijkwaardig spel. Van Leeuwen zag echter geen kwaad in 28. …. 23x34? 29.
39x30 28x48 Mitsjanski combineerde vervolgens fraai verder via 30.
38-32! 27x47 31. 37-32! 47x20 32.
25x03 48x25 33. 49-43! 25x48 34.
41-37 48x31 35. 36x09 en uiteindelijk kwam Van Leeuwen na 35. ….
10-14 36. 09x20 15x24 37. 32-28
12-18! 38. 03x21 met twaalf zetten la-

ter een benauwde remise. Het tweede diagram is uit de ontmoeting
tussen de Fransman Nicault (met
wit) en de Kroaat Rejc. Nadat Nicault verder ging met 32. 31-26?
volgde fraai 35-40!! 33. 44x35 25-30
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34. 34x25 24-29 35. 33x24 19x30 36.
35x24 18-23 37. 28x08 17x28 38. 32x23
03-09 39. 08x17 11x44 en na deze
goed verborgen Coup Royal won
zwart. Beide mooie combinaties,
maar wie heeft destijds nu gewonnen? Het wachten is op de vondst
van een oude damrubriek of iemand met een zeer goed geheugen.
Uit de beginperiode (1982) van het
Brunssumtoernooi komt D3 waar
Evert Dollekamp (met zwart)
dacht te kunnen toeslaan tegen
Peter Schuitema. Er volgde 24. …
22-28!? 25. 33x22 12-17 waarna Schuitema tegencombineerde middels
26. 39-33! 17x26 27. 36-31 26x37 28.
30-24 19x28 29. 38-32 23x32 30.
32x01 en de partij zou in remise eindigen.
De rating-jagers moeten er dit jaar
overigens opnieuw rekening mee
houden dat zolang de FMJD, de internationale dambond, vasthoudt
aan de verplichte afdracht van 5 euro per deelnemer in ruil voor een
erkenning, het Brunssumtoernooi
hierop geen beroep zal doen. Gevolg van dit besluit is dat de door
de deelnemers behaalde resultaten
wel meetellen voor de KNDBrating, maar niet voor de FMJDrating. Aanmelden kan overigens
nog steeds, het maximaal aantal
deelnemers is op 140 vastgesteld.

