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‘Brunssum’ rekent op 100 deelnemers
Juul Meesters. Juul geldt als een
van de kleurrijkste en sympathiekste dammers die onze provincie gekend heeft. In de beginperiode,
nog voordat de Heerlense camping
De Hitjesvijver het vaste onderkomen werd voor de deelnemers, waren hij en zijn vrouw Maria menigmaal gastgezin voor de dammers.
Een ‘avondje Juul’ ging gepaard
met evenveel drank als sterke verhalen en werd een traditie. Juul, die

in zijn jeugdtijd ook een verdienstelijk worstelaar was, had als hobby
pottenbakken. Een echte Meesters-asbak werd al snel de jaarlijkse
prijs voor de beste combinatie van
het toernooi. In 1980 werden Evert
Dollekamp en Peter Schuitema ondergebracht in huize Meesters. Juul
had een bed en een matras op de
grond gereed en liet de verdeling
van de slaapplekken over aan het
tweetal. Natuurlijk kwam het dambord eraan te pas om te beslissen
wie waar mocht slapen. Tegen de
normale verhoudingen in won
Evert het partijtje, waarna hij uitriep „Jippie, ik mag op de grond slapen”. Juul zelf had in zijn lange
damcarrière in 1978 al eens de Lim-

burgse titel veroverd bij de senioren. Tot op hoge leeftijd speelde hij
een behoorlijke partij en had hij
een goed oog voor combinaties.
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Het Brunssumtoernooi dat dit jaar van 2 tot en met
10 augustus plaatsvindt in de Brunnahal, is niet alleen
het oudste maar ook een van ’s werelds grootste
damwedstrijden.

E

nkele weken voor de start
telt de deelnemerslijst
van het oudste zomertoernooi al bijna honderd inschrijvingen, waaronder ook een achttal dammers uit
Turkmenistan. Klein begonnen, in
1978, met enkele regionale jeugdspelers en wat jeugdtoppers van buiten de provincie is Brunssum 35
jaar later al decennialang een begrip in de damwereld. Het budget
is vergeleken met andere grote toernooien minimaal en de echte wereldtop kiest derhalve voor wedstrijden met een grotere prijzenpot.
Toch heeft ‘Brunssum’ voor enkele
toppers maar vooral veel liefhebbers van het spel een vaste plek in
de agenda. De combinatie van dammen en vakantievieren blijft een
succesvolle formule. Recorddeelnemer is Bé Eggens uit het Drentse
Stieltjeskanaal, die al 23 keer te gast
was in Brunssum. Hoogst geklasseerde Limburger, met 21 deelnames, is nog steeds de enkele jaren
geleden overleden Brunssumer
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Door Paul Nitsch

D1 is afkomstig uit het Brunssumtoernooi van 2002. Zijn tegenstander Marten Stortelder ruilde met
wit nietsvermoedend 1. 40-34
29x40 2. 45x34? En kreeg toen het
verrassende 2. .... 19-24! voorgeschoteld. Er volgde nog 3. 34-30 14-19!!
4. 25x23 13-19 5. 23x14 09x20 6.
30x19 08-13! 7. 19x17 11x44 en Meesters won. Niets menselijks was Juul
vreemd.
Zo had Jacco Valkenburg in 1985
toch wel een erg goede inzending
voor de prijs van de mooiste combinatie en daarmee dus een zelfgemaakte asbak van zijn tegenstander
Meesters. Valkenburg sloeg na 1.
39-34? toe middels het mooie ....
14-20! 2. 25x23 13-18 3. 30x19 18x40
4. 35x44 17-21 5. 26x37 12-17! 6. 31x22
17x50. Waarom Bert Dollekamp dat
jaar de prijs won? Waarschijnlijk
had het iets te maken met het feit
dat Juul Meesters de eenkoppige jury vormde....... Op de deelnemerslijst van dit jaar pronkt wederom
de naam van internationaal grootmeester Leopold Kouogueo uit Kameroen. Van hem een fragment uit
2005, waarin hij met zwart Erik
van de Weerdhof versloeg (D3). Na
het foutieve 1. 39-34 volgde verrassend 18-22!! 2. 27x20 25x14 3. 34x23
16-21 4. 26x17 11x22 5.28x17 19x48
(0-2).

