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DAMMEN Vier Afrikanen van wereldklasse doen mee in Brunssum

Bram Kole verrassend mee aan kop
door Michel Franssen
BRUNSSUM – Het Brunssum Open
heeft op de valreep nog een sterke
bezetting gekregen met vier
West-Afrikanen van wereldklasse.
Zij zullen het tiendaagse toernooi
in de Brunnahal ongetwijfeld naar
hun hand zetten, maar moeten na
het eerste weekeinde nog vier Nederlandse amateurs één punt voor
zich dulden: Rienk van Marle, Iepie Poepjes, Ruben Groenendijk,
en Bram Kole junior, de kopman
van DIOS Brunssum. Zij hebben
na drie ronden de maximale score
van zes punten, als enigen van de
112 deelnemers.
De vier kunnen zich met recht
beroepen op de amateurstatus,
want zelfs Van Marle moet als
twaalfde van de plaatsingslijst nog
een hele reeks spelers uit de hoogste afdelingen van de landelijke
clubcompetitie voorrang geven.
Toernooi-coórdinator Dieter van
Gortel kan zich best vinden in de
ontwikkelingen in de prille fase
van het toernooi. ,,Als we de grootmeesters pas in de eindfase tegen el-

De grootmeesters N’ Diaye (links) en Ndjofang.
kaar laten spelen, krijgen we meteen een schifting. Nu hebben de
mindere goden ook even de kans
om zich te profileren voor een breder publiek.” De vier koplopers
zijn voor de vierde ronde op maandag aan elkaar gekoppeld, en als
twee van hen winnen, kan de euforie van de mindere goden tot dinsdag of zelfs woensdag voortduren.
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,,Daarna komen de toppers zeker
bovendrijven,” voorspelt Van Gortel. Het is voor de ene grootmeester niet eenvoudig om de andere te
verslaan, maar het toptreffen van
de tweede ronde tussen de nummers één en twee van de plaatsingslijst, Senegalees Macodou N’Diaye
en Kameroenees Jean-Marc Ndjofang mondde allerminst uit in een

bloedeloze remise. N’Diaye, de kopman van de Geleense ereklasser
CEMA/De Vaste Zet, probeerde Ndjofang met een spervuur van kleine
tactische complicaties te verrassen,
maar kreeg de kopman van topclub
Volendam geen moment ook maar
in de buurt van de touwen. Dat lag
ook niet in de lijn der vewachting.
Ndjofang finishte vorig jaar op het
individuele WK in Emmeloord als
derde en was de enige die de uiteindelijke Russische winnaar Alexander Georgiev aan het wankelen
kreeg.
Van Gortel timmert zelf al jaren
aan de mondiale weg binnen de
damsport. ,,Voor mijn werk kom ik
vaak in China en Rusland en dat levert mooie damcontacten op.” Hij
haalde al diverse keren dammers
uit China en Mongolië naar Brunssumen gaf deze keer de kans aan
een aantal zeer jonge Russen uit
het grote stroomgebied van de Lenarivier in het oosten van Siberië.
Daarvan is de pas 9-jarige Elena Kychkina de allerjongste. ,,Wij hopen
natuurlijk op een uitnodiging voor
een tegenbezoek,” zegt Van Gortel.

