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Wethouder Peter Heinen opent de interland Nederland – Afrika in Brunssum met het spelen van de eerste zet aan
het bord van de wereldkampioen (foto: Eric-Jan Hannen)

Van de redactie
In de zomerperiode is
er, zoals gebruikelijk,
veel gedamd. In dit nummer van alle toernooien
een korte impressie. De
jeugd is de eerste week
van augustus succesvol in actie geweest op
het EJK in Wit-Rusland.
Stijn Overeem en Jitse
Slump hebben er een
verslag over geschreven. Herman van Westerloo haalde in de zomer
weer herinneringen op
hetgeen resulteerde in
een nieuwe aflevering
Vanuit het Centrum. De
rubriek Panorama, die
we de vorige keer vanwege ruimtegebrek niet
konden plaatsen, treft
u in dit nummer aan. En
natuurlijk konden we er
niet omheen aandacht te
schenken aan het meest
besproken
onderwerp
van de afgelopen maanden: de bestuurscrisis.
Op de valreep ook een
korte reactie van de
nieuwe voorzitter: Ebbo
de Jong.
De redactie zou best
wat meer verslagen van
breedtesportactiviteiten
uit het land willen ontvangen. Dit kan anderen
stimuleren!
Veel leesplezier.
Johan Haijtink
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INTERLAND

Damstrijd Nederland – Afrikaans continent
Om de veertigste editie van het Brunssumtoernooi extra luister bij te zetten werd voorafgaand aan het jubileumtoernooi een uit drie ontmoetingen bestaande interland gespeeld. In het wedstrijdpakket van de KNDB was geen
rekening gehouden met het spelen van een interland in 2017.

De Nederlandse spelers: Olga Kamychleeva, Roel Boomstra, Wouter Sipma,
Jan Groenendijk, Martijn van IJzendoorn en Alexander Baliakin

In nauwe samenwerking met
de Commissie Topsport van
de KNDB werd uiteindelijk besloten tot een reeks wedstrijden tussen een Nederlandse
vijftal en een vijftal dammers
van het Afrikaanse continent.
Voor het Oranjeteam paste de
interlandserie in de voorbereiding op het komende WK in
Estland. Ook van het Afrikaanse vijftal, samengesteld uit
dammers uit Kameroen, Senegal en Ivoorkust, zullen enkele
spelers acteren op het WK.

in de schijnwerper van de belangstelling zetten. De aandacht van de media voor het
interlandgebeuren was uiterst
voorbeeldig. De regionale
omroep L1, de lokale omroep
LOO, de schrijvende pers met
o.a. de Limburger, de Volkskrant en de redactie van glossy Helden, zij alle besteedden
in hun uitzendingen en bla-

Dankzij de milde steun van
de gemeente Brunssum, de
provincie Limburg en diverse
lokale sponsors, konden de
benodigde middelen bij elkaar
worden vergaard om de wedstrijden van de grond te tillen.
De interland vond plaats in de
raadszaal van de gemeente
Brunssum die daartoe werd
omgeturnd tot een damwaardige locatie. Wethouder Heinen van de gemeente Brunssum sprak zijn waardering uit
voor de initiatieven van de
dammers die Brunssum weer

Brunssum Open 2017, tevens
het Open NK 2017, was hard
op weg om het hoogste aantal deelnemers ooit in Brunssum te registreren. Het record
werd niet gehaald, maar dat
deed allerminst afbreuk aan
een geweldig tiendaags evenement in Zuid-Limburg. Het
begon allemaal op de dag
tussen de interlandontmoetingen en het open toernooi.
In het Brunssumse winkelcentrum vond een avondvullende
manifestatie straatdammen
plaats waar de vijf Afrikaanse

De Afrikaanse spelers: Macadou N’Diaye, Thomy Lucien Mbongo, Jean-Marc
Ndjofang, Christian Niami en Ladji Fofana

den uitgebreid aandacht aan
het dammen in Brunssum. De
publieke belangstelling was
voorbeeldig en zij die er niet
bij konden zijn, hebben beslist iets gemist. Zeker moet
ook het tv-optreden van de
Fab-4 in het programma Jinek
worden genoemd. De inbreng
van Tim Boersma, ook actief
tijdens de tweekamp om de

wereldtitel in 2016, was hier
duidelijk merkbaar. Het Nederlandse vijftal won de reeks
met 16-14, nadat de eerste
wedstrijd verrassend in een
Afrikaanse overwinning was
geëindigd.
Tekst: Jac Hannen
Beeld: Eric-Jan Hannen

Christian Niami pakt hoofdprijs in Brunssum
dammers in nationale kledij
volop de aandacht van het
winkelend publiek trokken.
Tientallen
sneldampartijen
werden er gespeeld tegen
het winkelend publiek.
Het open Brunssumtoernooi
vond in 2017 voor de 40e
keer plaats. Met iets meer
dan 100 deelnemers en een
sterk deelnemersveld stond
op voorhand vast dat het een
groots jubileumtoernooi zou
worden. De eindzege ging
naar Christian Niami (Kam)

die op de slotdag door een
overwinning op Yuen Wong
Hein Meijer, koploper na
de achtste ronde, op rating
voorbij spurtte. Thomy Lucien
Mbongo (Kam) pakte de derde prijs. Eenentwintig deelnemers die niet in de hogere
regionen eindigden, mochten
als beloning voor hun score in
een van de zeven subklassementen bij de prijsuitreiking
uit handen van wethouder
Joosten een enveloppe in
ontvangst nemen.
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ZOMERTOERNOOIEN

Zomertoernooien blijven trekken
Het is algemeen bekend dat
het aantal geregistreerde
dammers al jarenlang daalt.
Je zou verwachten dat de
deelname aan de traditionele
zomertoernooien dan ook wel
terug zal lopen. Dat is echter
geenszins het geval. Elke organisatie kan met enige zekerheid rekenen op een vaste
groep spelers. Deze spelers
vinden het prettig om in een
voor hen bekende accommodatie te spelen, hebben er
een vast logeeradres en een
vriendengroep waarmee ze de
avonden doorbrengen.

hemmer Rob Schrooten zien
hoe je een omsingelingspartij
dient te spelen (zie diagram 1).
Diagram 1:

Daarnaast zijn er spelers die,
afhankelijk van de hoogte van
het prijzengeld, het ene jaar
hier en het andere jaar daar
spelen. Dat zijn de spelers die
enige kans maken om boven
in het klassement te eindigen.
Hier volgt een korte impressie
van de zes toernooien die in
ons land werden gehouden.

Zwart heeft te weinig verdediging op zijn lange vleugel
en na 37.24-19 van de ex-wereldkampioen heeft hij al geen
goede voortzetting meer. Hij
dacht met 37…28-32 de zaak
nog te redden maar kwam bedrogen uit: 38.19x10 32x41
39.36x47 4x15 (gedwongen,
want op 27x36 volgt 10-5)
40.33-28! 22x44 41.31x4 4450 42.29x16. De overmacht
was te groot en zwart gaf het
meteen op.

Bunschoten Open

Rotterdam Open

De organisatie moest het dit
jaar zonder sponsoring van
enige betekenis stellen en dat
is dan meteen merkbaar. Niet
in het aantal, met 56 spelers
was dat vrijwel gelijk aan vorig
jaar, wel in kwaliteit. In 2016
waren er vijf GMI’s van de partij, nu maar één: Alexander
Schwarzman. Het zal dan ook
niemand verbazen dat hij de
winnaar van het toernooi werd
en wel met de maximale score van veertien punten uit de
zeven partijen. Tweede werd
de, althans voor mij, onbekende Ghislain Amateba en derde
Bhiem Ramdien, de man die in
zomertoernooien altijd goed
presteert. In 2015 was hij de
winnaar van het toernooi in
Bunschoten. In de laatste ronde liet Schwarzman de Arn-

Wie denkt dat niemand het in
zijn hoofd haalt om nog een
nieuw zomertoernooi te organiseren, heeft het mis. Een
groep spelers uit Rotterdam
en omgeving, onder leiding
van Eduard Autar, durfde het
wel aan. Dan is er ook nog
het kalenderprobleem, want
de zomer is al zo kort en vol.
Er was echter nog een gaatje
tussen de toernooien in Bunschoten en Nijmegen. Zo gebeurde het dat van 16 t/m 22
juli in de Erasmus Universiteit
het eerste RDO werd gehouden met 76, voornamelijk Nederlandse, deelnemers. Toch
waren er ook twee Chinese
deelnemers naar de Maasstad
gekomen en ze speelden niet
onverdienstelijk: tien punten
uit de negen wedstrijden en

een plaats in de middenmoot.
Halverwege het toernooi
nestelde nationaal kampioen
Martijn van IJzendoorn zich
bovenaan het klassement en
stond die plaats niet meer
af. Alexander Bulatov werd
tweede en Sven Winkel derde.
Een mooie prestatie leverde
Martijn de Leeuw die de toch
sterke subtopper Leopold Sekongo met een fraai offer aftroefde, (zie diagram 2).
Diagram 2:

Leopold, met wit, heeft in
deze aanvalsstand teveel schijven op zijn rechtervleugel en
denkt dit op te lossen met de
ruil 36.34-30 25x34 37.39x30
waarna Martijn met een fraai
offer de winst forceerde:
37… 16-21 27x16 38.18-22!
Er dreigt 13-19 dus is 39.4137 gedwongen, 22-28 40.3227 28x19 41.27-22AB 17x28
42.16-11. De notatie gaat niet
verder maar Leopold zal al ge-

zien hebben dat op 42…12-17
43.11x33 19-23 44.29x9 20x49
45.9x20 15x44 zou volgen.
Op A 41.27-21 17x26 42.1611 zou ook 12-17 43.11x22
19-23 44.29x9 20x29 45.9x20
15x44 zijn gevolgd.
B: Na elke andere zet blijft wit
met een hopeloze korte vleugel zitten.

Nijmegen Open
Een dag na de sluiting in Rotterdam konden de spelers in
Nijmegen achter de borden
en sommigen deden dat. Nijmegen beleefde al weer zijn
33ste editie. In de gouden
jaren, met ruime sponsoring,
kwamen er circa 140 spelers
op dit evenement af. Nu de
organisatie het matige prijzengeld bijeen moet sprokkelen,
heeft dat zijn weerslag op het
aantal deelnemers. Toch meldden zich op zondag 23 juli 92
deelnemers bij de inschrijfbalie in de Jan Massinkhal om er
tien ronden Zwitsers te spelen.
Geen geringe opgave in zeven
dagen. Roel Boomstra verdedigde er zijn titel en iedereen
verwachtte natuurlijk dat hem
dat ook wel zou lukken. Het
bleek anders te lopen. Niet hij,
maar zijn rivaal in de WK-match
van 2016, Jan Groenendijk,

Het podium in Brunssum (foto: Eric-Jan Hannen)
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ging met de eer en het meeste prijzengeld strijken. Tweede
werd Johan Krajenbrink die
het toernooi al zes keer wist
te winnen. Aleksej Domchev,
ook altijd goed voor een hoge
klassering, werd derde en wist
net wereldkampioen Roel achter zich te laten.
Wageningse Jan nam halverwege het toernooi de leiding
na twee overwinningen op
Pim Arts en Aleksej Domchev
en stond die niet meer af. Beide zeges werden in vlot tempo, combinatief, behaald.
Diagram 3:

De trotse jeugdspelers in Brunssum (foto: Eric-Jan Hannen)

Diagram 5:

In diagram 3 dacht Pim veilig
15.39-34? te kunnen spelen,
maar werd verrast door 16-21
16.27x29 17-22 17.28x17 2430 18.35x24 19x46!
Een ronde later schoof Jan een
van zijn grootste concurrenten
van het bord, (zie diagram 4).
Diagram 4:

Na 20…10-14 van Aleksej
volgde de forcing: 21.33-28
14-19 (of?) 22.38-33 19x30
23.28x19 13x24 24.26-21
16x38 25.37-32 38x27 26.31x4
30-35 27.33-28 24x22 28.4x27
en zwart staakte de strijd.
De Frans Kalsbeekprijs voor
de mooiste combinatie van
het toernooi, ging naar Sjaam
Biekram.

In diagram 5 ruilde hij met
zwart 11…14-20 12.25x14
9x20. Zijn tegenstander, Harrie
Hoonhorst, vergat even regel
één van het damspel namelijk
dat achterlopen erg gevaarlijk
kan zijn en speelde 13.30-25?
waarna volgde: 13…18-22
14.25x14 22-27 15.32x21 (op
31x22 volgt 24-30, enz.) 16x27
16.31x22 23x32 17.37x28
19-23 18.28x30 17x50 19.4137 10x19 20.43-39 50x41
21.46x37 en met een schijf
meer won Sjaam de partij.

dit gevolgen zou hebben voor
de deelname. Waren er vorig
jaar nog 152 deelnemers, nu
bleef de teller steken op 54.
Toch siert het de organisatie
dat ze het toernooi door hebben laten gaan. Het feit dat
het toernooi samenviel met
het Nijmegen Open zal ook
van invloed zijn geweest op
het aantal deelnemers. Winnaar werd Alexander Schwarzman. Hij scoorde vijftien punten uit de negen wedstrijden.
Twee punten meer dan Hein
Meijer en drie punten meer
dan Artem Ivanov. Dat de
ex-wereldkampioen nog sterk
speelt, ondervond ook Mitchel
Mensinga van de organiserende vereniging (zie diagram 6).
Diagram 6:

Heerhugowaard
Open
Een aantal jaren was dit het
grootste zomertoernooi, dank
zij de sponsoring van Maarten
van Leenen. Nu de club SNA
het zonder deze geldschieter
moet doen, was duidelijk dat

Na Alexanders laatste zet
34.22-27 heeft wit al geen

goede voortzetting meer. Op
35.47-41 volgt een damzet via
27-32 en 18-22. Op 35.42-37
volgt een doorbraak via 2731, 17-21, 7-11 en 12 x43. Wit
dacht zich nog te redden via
35.33-28 maar werd ook toen
weggespeeld. Er volgde 35…
17-21 36.26x6 27-31 37.36x27
7-11 38.6x17 12x43 39.4238 43x23 40.24-19 20-24!
41.19x10 15x4 42.29x20 23-28
en zwart breekt vrijwel ongestoord door naar de damlijn,
terwijl wit veel te laat komt om
nog iets uit te kunnen richten.

Brunssum Open
Het oudste zomertoernooi
was toe aan de veertigste editie, een reden om iets extra’s
te doen. De organisatie had
bedacht dat een interland Nederland – Afrika wel leuk zou
zijn om dit jubileum te vieren.
Elders in dit nummer vindt u
hiervan een verslag. De mini-interland vond voorafgaande aan het toernooi plaats en
dat was slim gekozen. De vijf
Afrikanen speelden aansluitend ook allemaal mee in het
Vervolg op pagina 12
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Denise van Dam heeft behalve voor het bord ook oog voor fotograaf Rienk van
Marle

Vervolg van pagina 11

open toernooi dat met 105
deelnemers weer goed bezet
was. De KNDB had de organisatie tevens het predicaat
Open Kampioenschap van Nederland toegekend. De Nederlandse interlandspelers daarentegen lieten verstek gaan.
Wie dacht dat de Afrikaanse
toppers met speels gemak er
met de prijzen vandoor zouden gaan, heeft het mis. Hein
Meijer voerde na de voorlaatste ronde het klassement aan
maar werd in de laatste ronde
toch nog gepasseerd door de
Kameroener Christian Niami.
Hein werd tweede, voor een
andere man uit Kameroen:
Thomy Mbongo.
Dat Niami combinatief wel wat
in zijn mars heeft, toonde hij in
zijn partij met Raymond Koopmanschap (zie diagram 7).
Diagram 7:

Raymond speelde hier 29.
40-34? waarna de Kameroener hard uithaalde: 29…25-30
30.25x15 21-27 31.32x12 4-10
32.15x4 11-17 33.4x11 16x49!
Prachtig.

Toch ging de prijs voor de
mooiste
combinatie
niet
naar hem maar naar Tjeerd
Harmsma. Het is met name de
forcing in de partij met Losseni
Savané die het geheel zo mooi
maakt (zie diagram 8).
Diagram 8:

Tjeerd, met zwart, besloot
hier tot 25…26-31 en dreigt
nu met 11-17, 22x11, 31x22,
28x17, 12x21 eenvoudig een
schijf te winnen. Op 26.4137 zou 12-17 27.37x26 19-23
28.28x19 17x30 volgen. Er zat
voor wit dus niets anders op
dan 26.42-37 31x42 27.48x37
(na 38x47 volgt immers 16-21,
enz.) te spelen. Tjeerd voert
de druk op met 27…12-17
met weer de dreiging 19-23.
Op 28.43-39 zou volgen: 1924 29.40-35 (gedwongen,
want op 29.34-29 volgt 1823 30.28x30 25x43 31.38x49
17x39 met schijfwinst) en
nu: 29…25-30 30.34x25 2429 31.33x24 18-23 32.28x19
17x28 33.32x23 8-12 34.19x17
11x44, een heuse Coup Royal.
Daarom was 28.33-29 gedwongen en ging de partij als
volgt verder: …19-24 29.29x20
15x24 30.43-39 (wachten met

40-35 levert niets op, want
zwart speelt 1-7) 30…8-12! en
wit heeft geen enkele speelbare zet meer vanwege combinaties die beginnen met
16-21 of 18-23. Wit koos voor
31.39-33 waarna de Coup Royal toch werd uitgehaald maar
nu via: 31…25-30 32.34x25
24-30 33.25x34 18-23 34.28x8
17x30 35.8x17 11x33! Terecht
dat de jury voor dit fragment
koos. Bij dit fragment heb ik
dankbaar gebruik gemaakt
van de analyse van Paul Nitsch
in Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad.

MTB Open
Hoogeveen
Nog steeds zit er een lichte
groei in dit toernooi, zowel
in kwantiteit als in kwaliteit.
Vorig jaar 108 deelnemers nu
110. Vorig jaar vier GMI’s, nu
zes, waaronder de wereldkampioen bij de vrouwen Natalia
Sadowska. Na vier ronden
ging de titelloze Jan Hendrik
Kok fier aan de leiding. Dat
kan als je een gunstige loting
hebt en goed speelt. Uiteindelijk komen de ‘grote jongens’
toch weer boven en dat gebeurde in de vijfde ronde toen
Auke Scholma op fraaie wijze
Matthias de Kruif klopte (zie
diagram 9).
Diagram 9:

en deed daarvoor ook zijn
uiterste best. Hij verschalkte de winnaar van 2015, Nick
Hoving, met een mooie combinatie (zie diagram 10).
Diagram 10:

Nick beschikte nog over weinig bedenktijd maar zal toch
best even goed gekeken hebben of de zet 42.30-25 wel
correct was. Nu kun je tegen
de nationaal kampioen op je
klompen aanvoelen dat deze
zet niet goed is, maar ja, er
is mij ook altijd geleerd: als je
het niet ziet, moet je het doen
en Nick speelde 42.30-25. Natuurlijk had Martijn een grapje achter de hand: 42…8-12
43.25x14 36-31 44.37x46 3-9
45.14x3 13-19 46.3x32 19x48.
Ondanks deze winst wist
Martijn niet voorbij Auke
te komen. Er eindigden zes
spelers met twaalf punten
maar Auke had de hoogste
tegenstanderrating. Tweede
werd Martijn en derde Thomy
Mbongo. Zoals gebruikelijk
vond er in Hoogeveen ook een
jeugdtoernooi plaats. Bart Jan
Kortleven won de finale van
Demi Peters.
Tekst: Johan Haijtink

Auke, met wit, plaatste hier
een prachtig offer: 39.19-14!
9x20 40.32-28 5-10 41.28x17
10-14 42.30-24 en met een
bord nog halfvol schijven kon
Matthias het al opgeven en
deed dat ook.
Martijn van IJzendoorn wilde
uiteraard zijn titel verdedigen

