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Afrikaans onderonsje in Brunssum

DAMMEN

Door Paul Nitsch

Het jaarlijkse Brunssumtoernooi was dit jaar een
onderonsje tussen twee Afrikaanse grootmeesters.
De Senegalees Macodou Ndiaye ging op de slotdag
voorbij Jean Marc Ndjofang uit Kameroen

I n hun onderlinge duel spaar-
den de Afrikaanse grootmees-
ters Macodou Ndiaye en de
Kameroener Jean Marc Ndjo-

fang elkaar. Hun ontmoeting in de
beginfase van het toernooi eindig-
de na een gezapige pot in remise.
Beide Afrikanen gokten erop dat ze
tegen de subtoppers net iets pro-
duktiever zouden zijn. De voor De
Vaste Zet Geleen spelende Ndiaye
kreeg het gelijk aan zijn zijde; hij
scoorde 1 punt meer dan Ndjofang.
De voor de eindstand belangrijkste
zege boekte de in Brussel woonach-
tige Senegalees in de zesde ronde
toen hij de keurige nummer drie
van het eindklassement Rienk van
Marle versloeg. Vanuit het eerste
diagram koos Ndiaye voor 34.27-22!
18x27 35.31x22 Waar net 33-29 nog
verhinderd was door (19-24) is de-
ze voortzetting nu een regelrechte
dreiging. Ook na (12-18) 33-29!

(18x27) 29x09 (14x03) 25x23 en
(26-31)!? verliest zwart: 32x21!!
(31x22) 23-19! et cetera.
Van Marle vindt in de partij het
beste plan: 35. ... 20-24 36.35-30!
24x35 37.33-29 13-18!
38.22x24 14-20 39.29x07 20x40
Zwart verdedigt zich vooralsnog in-

ventief 40.07-01 40-45 41.01-29!
02-07! Vooral niet meteen (35-40)?
29-33! (40-44) 33-29!+] Vervolg par-
tij: 42.29x01 35-40 43.28-22 40-44
44.22-18 45-50? [Op (44-49) volgde
natuurlijk 32-28! maar eerst wach-
ten met (16-21) is vrijwel meteen
remise] 45.18-13 44-49 46.13-09!
Kort voor de tijdscontrole plaatst
de Afrikaan een lokzet. Van Marle
denkt remise te kunnen forceren
en speelt 46. .... 50-28? 47.32x23
49x03 Ndiaye heeft echter iets ver-
der gekeken: 48.25-20!
03x25 49.48-43 25x31 50.36x27 11-17
De vijftig zetten zijn gehaald, maar
het eindspel is kansloos voor Van

Marle. Na 51.01-23 17-21 52.27-22
06-11 53.22-18 11-17 54.18-13 26-
31 55.13-08 gaf hij op.
`Diagram 2 is uit de ontmoeting
tussen Heerlenaar Brion Koullen
(met wit) en wederom Rienk van
Marle. Zwart heeft zojuist a tempo
25. .... 21-27?! gespeeld.
Na enig rekenwerk koos Koullen te-
recht voor 26. 30-24 19x30 27. 35x24
Hij had, net als Van Marle bere-
kend dat het verleidelijke 28-22
faalt door (26-31)! 37x26 (12-17)
22x02 (16-21)!! 26x17 (27-32) 38x27
(18-23) 29x18 (13x31)!! 02x24
(20x47)! 36x27 (47x11) en zwart
wint fraai. Beide spelers vonden de-

ze slagwending helaas niet de moei-
te waard om in te leveren voor de
prijs van de mooiste combinatie.
Winnaar werd derhalve het frag-
ment uit de partij tussen Raymond
Koopmanschap en Martin de Jong
(diagram 3). De witspeler speelde
hier het foutieve 28. 49-44?, waar-
na De Jong uithaalde via 23-28!!
29.32x03 17-21 30.26x17 12x34 Grap-
pig is dat de witte dam nu halver-
wege moet stoppen, waarna zwart
eerst zelf naar dam gaat en vervol-
gens de witte dubbeldekker onscha-
delijk maakt: 31. 03x23 29x47
32.23x40 24-29
33.40x09 04x13 34.44-39 47-38 en
opgegeven.Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3Diagram 3


