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Boek over het Brunssumtoernooi
Over het Brunssumtoernooi is deze maand een boek ver-
schenen. Auteur Martijn van Gortel (1986) slaagt er dankzij
de vele anekdotes in om ook niet-dammers te boeien.

V an 2 tot en met 10 augus-
tus vindt in Brunssum
voor de zesendertigste
keer op rij een internatio-

naal damtoernooi plaats. Veelvou-
dig deelnemer Martijn van Gortel
uit Sittard vond terecht dat het tijd
werd om een boek te schrijven
over het oudste zomertoernooi dat
ons land kent. Het is een luchtig
boekwerk geworden, zonder diep-
gaande analyses maar vol met com-
binaties en vooral leuke anekdotes
uit de rijke geschiedenis van het
toernooi. Overbekend, het haalde
zelfs de nationale media, is een inci-
dent in 1986. Een speler viel het op
dat zijn tegenstander wel heel erg
vaak naar het toilet moest en waar-
schuwde arbiter Roel Küppers. De-
ze bestudeerde nauwgezet het ge-
drag van de betroffen speler en ver-
moedde dat een hulpmiddel, name-
lijk een zakdambordje, in zijn sok
had zitten. Vlak voordat de frau-
deur het toilet betrad informeerde
Küppers naar de inhoud van de

sok. Het antwoord “mijn autopapie-
ren” klonk natuurlijk niet geloof-
waardig en de speler toonde uitein-
delijk na enig aandringen het ver-
borgen dambordje. In een andere
ankedote beschrijft Van Gortel dat
al decennialang de meeste dam-
mers bij voorkeur op de Heerlense
camping “De Hitjesvijver” over-
nachten. Er zijn altijd uitzonderin-
gen zoals kilometervreter Jacob

Spoelstra die elke dag een retourtje
Friesland - Brunssum aflegde.
“Spoelstra is inmiddels overleden,
maar in 1987 moet hij op 59-jarige
leeftijd bijzonder fit zijn geweest.
Om op tijd aanwezig te zijn voor
de rondes die om twaalf uur begon-
nen moest Spoelstra om half zes in
de ochtend vertrekken vanuit zijn
woonplaats Hardegarijp. Op de
vouwfiets legde Jacob een ruime
tien kilometer af naar het station
in Leeuwarden om daar net op tijd
te zijn voor de trein van elf minu-
ten over zes. Na een treinreis van
viereneenhalf uur kwam hij rond
kwart voor elf aan op station Heer-

len om aldaar zijn fiets weer uit te
vouwen en de resterende tien kilo-
meter naar de speelzaal te fietsen.
In totaal verwerkte Spoelstra tij-
dens het toernooi 7000 kilometer
spoor en bijna 300 kilometer per
fiets. Hij speelde ook nog tien ster-
ke partijen, dus zeg maar veertig
uur dammen en eindigde ongesla-
gen op plek zeven, daarmee enkele
nationale toppers de hielen to-
nend.Uit de ruim vijhonderd verza-
melde combinaties koos ik er drie.
D1 is uit de ontmoeting Van der
Stap - Dollekamp uit 1980. Na
(03-09) combineerde wit fraai: 1.
34-29! 23x34 2. 39x08 28x48 3.

32-28!! 22x42 4. 47x38 12x03 5. 27-21
16x27 6. 31x04 48x31 7. 26x37. Van-
uit diagram 2 (uit 1990) versloeg Va-
dim Wirny met wit zijn tegenstan-
der Patrick Casaril. Er volgde 1.
37-31!! 36x27 2. 38-32 27x38 3. 24-19
13x24 4. 29x09 18x40 5. 09-04 38x29
6. 04x38 22x33 7. 38x45 Het laatste
diagram is uit 2012. Nadat Nico Val-
kenburg koos voor 1. 46-41? won
Thijs van den Broek via 1. .... 24-29
2. 33x24 13-18 3. 24x22 26-31!! 4.
28x10 31x44 5. 40x49 17x46

Het boek met de titel “Waarom Bruns-
sum?” kost twintig euro exclusief even-
tuele verzendkosten en is te bestellen
via vangortelmartijn@gmail.comDiagram 2 Diagram 3Diagram 1
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