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Het lag voor de hand dat een Afri-
kaan de jubileumeditie van het
Brunssumtoernooi op zijn naam 
zou schrijven. Vlak voor het toer-
nooi vond er immers een interland
plaats tussen een sterke Afrikaanse
selectie en het Nederlandse team.
In tegenstelling tot de Nederlandse
grootmeesters deden alle Afrikaan-
se toppers aansluitend ook mee aan
het grote open toernooi. Ondanks
de favorietenrol van de Afrikanen
hing er lange tijd een sensatie in de 
lucht. Hein Meijer uit Amsterdam 
had immers met het ingaan van de

De veertigste editie van het 
Brunssumse zomertoernooi is 
gewonnen door Christian 
Niami uit Kameroen. 
Hij passeerde op de slotdag 
de Amsterdamse 
grootmeester Hein Meijer.

Brunssumtoernooi op zijn naam 

slotronde een punt voorsprong op 
zijn concurrenten. Nadat de Neder-
lander echter zelf niet verder kwam
dan remise, en de Kameroeners
Mbongo en Niami hun partijen won-
nen, kwamen de Afrikanen op gelij-
ke hoogte. Omdat de gemiddelde te-
genstandersrating van Niami nipt
hoger was dan van de Amsterdam-
mer werd deze alsnog naar de twee-
de plek verwezen. Zijn belangrijk-
ste en mooiste zege boekte Niami
(in D1 met zwart) in de laatste ronde
tegen Yuen Wong. Onze landgenoot
heeft te kampen met een zwakke
schijf op veld 36. Raadzaam is de ruil
37-31 en op enig moment 36-31. Het
partijplan is verliezend: 32.28-22? 
09-14 Het gaat te ver om een vraag-
teken achter deze zet te plaatsen,
maar zwart beschikte over een ver-
rassend winstplan. Na (19-23)!! 
komt wit er al snel achter dat A) 34-
29 (23x34) 39x17 met gif doordrenkt
is, want na (09-14) en vervolgens (14-
19) wint zwart. Ook B) 33-28? en C) 
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 (19-23)!! 

34-30 verliezen door (09-14) en (14-
19). Er rest wit derhalve niets beters
dan D) 36-31 hetgeen zwart na (23-
28)!, (24-30) en vervolgens altijd (16-
21)! doorbraak naar dam garan-
deert. Terug naar de partij: 33.34-29
12-17! Wit is nu verplicht om middels
29-23 (18x29)! 36-31 (17x28) 32x34 
een nadelige stand te accepteren. 
Na de partijzet forceert Niami een
fraaie winst: 34.32-28? 17-21! 35.38-
32 11-17! 36.22x11 16x07 37.27x16 18-
22 38.28x17 19-23 39.29x09 24-30
40.35x24 20x49 41.09x20 49x08
42.20-14 08-02 43.39-34 02-35 en op-
gegeven. Beste Limburgers werden
Gijs Schoenmakers (19de), Wiel 
Maertzdorf (21ste) Pierre Lacroix
(22ste) en Martijn van Gortel 
(25ste). Lacroix (in D2 met zwart) 
speelde een interessante partij te-
gen de nummer drie van het eind-
klassement Thomy Mbongo. De Ka-
meroener heeft zojuist 49-43? ge-
speeld, waarna Lacroix voordeel
had kunnen behalen via (21-26)! 42-
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37 (03-09) De belangrijkste variant 
luidt 30-25 (02-08)!! En omdat (18-
22) en (08-12) dreigt moet wit wel
voor het povere 28-22 kiezen. Partij:
37. …. 03-09 38.31-26 12-17 39.50-44
02-08 40.36-31 17-22 41.26x17 22x11 
42.31-26 09-14 43.30-25? Na 44-40 
(08-12) 30-25 moet zwart oppassen.
Zo verliest: a) (15-20) 35-30! (20-24)
40-35 (11-17) 42-37 (16-21) 27x16 (18-
22) 25-20!+ Echter na b) (29-34)!
40x29 (23x34) heeft wit niet beter 
dan 43-39 met remise [Op 35-30?
volgt (34-39)! en (14-20)+] In tegen-
stelling tot wat bij analyse gedacht
werd had wit geen sterker plan dan
in de partijvariant. Na (43.) 42-37 
(08-12) 30-25 (15-20) [Op (11-17)? 35-
30!+] 44-39 (20-24) 39-34! (29x40)
35x44 volgt verrassend (23-29)! Het

7 22x11 
40 

4) heeft wit niet beter 

.) 42-37 

lijkt nu alsof zwart kansloos vast-
loopt: 44-40 (18-23) 43-39 (11-17) 39-
33 (12-18) 37-31 Zwart ontsnapt nu 
op mij volstrekt onbekende wijze
via (29-34)!! 40x09 (13x04) en on-
danks twee schijven voorsprong 
kan wit niet meer winnen! Partij: 43.
.... 15-20 44.44-39 20-24 45.42-37 08-
12 46.39-34 29x40 47.35x44 11-17 
48.43-39 [Na 44-39 speelt zwart niet
(23-29) wegens 28-22! (17x28) 32x34
(14-20)? 25x13 (18x40) 39-34!
(40x29) 38-33!+, maar eerst het of-
fer (16-21) 27x16 en dan pas (23-29)
met remise] 24-30? ]Hier had La-
croix nog remise kunnen maken via
(16-21)! 27x16 en (24-29)!= 49.25x34 
16-21 50.27x16 18-22 51.34-29!! 22x31
52.29x20 31-36 53.20-15 36-41 54.15-
10 19-24 55.10-05 en zwart gaf op.
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