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De Senegalees Ndiaga Samb 
is winnaar geworden van het 
internationale toernooi in 
Brunssum. Beste Limburger, op 
plaats zeven, werd Gijs Schoen-
makers uit Maastricht.

Door Paul Nitsch

Net als vorig jaar is een Afrikaan 
winnaar geworden van het jaar-
lijkse zomertoernooi in Brunssum. 
Ndiaga Samb uit Senegal versloeg 
in de slotronde onze landgenoot 
Gerwin Mollink en werd daardoor 
onbereikbaar voor zijn achtervol-
gers. Het Afrikaanse feestje werd 
gecompleteerd door de tweede 
plaats van Christian Niami uit 
Kameroen en de vierde plek van 
Bassirou Ba (Senegal). Toernooi-
winnaar Samb ging vanaf de vierde 
ronde aan de leiding en deelde in 
de achtste ronde een beslissende 

Niet bridgers snappen waar-
schijnlijk niets van deze titel. 
Bridgers snappen waarschijn-
lijk wél/deels waar het over 
gaat. Maar navraag bij meerde-
re goede bridgers levert op, dat 
zélfs ‘de betere bridgers’ hier 
vaak géén sluitende afspraken 
over hebben gemaakt!  

Door Jos Gielkens

‘Het meest vervelende dat een 
bridger kan overkomen is als de 
eerste slag voor de tegenstanders 
is, terwijl je groot slem hebt gebo-
den’… Een gevleugelde uitspraak 
in de bridgewereld. Bijna nét zo 
vervelend zijn tegenstanders die de 
eerste twee slagen oprapen tegen 
klein slem. Maar dan is het wél be-
langrijk om te weten OF je die twee 
slagen kunt oprapen! (zie Diagram 
1). 

Afgelopen zomermaanden trok 
een groot lint aan schakers 
door het land om aan diverse 
open toernooien deel te nemen. 
Hieronder ook wat Limburgse 
deelnemers. Een ander soort op-
tocht was afgelopen KNSB com-
petitie te aanschouwen op de 
schaakvelden.

Door Henk van Gool

Utrecht, Hilversum, Leiden, Dieren, 
Vlissingen ... er viel heel wat te scha-
ken tijdens de zomermaanden. On-
danks de aanhoudende hitte werd 
elk toernooi goed bezocht. Uiteraard 
zijn er ook altijd weer provinciege-
noten van de partij. Met name in het 
topsegment lopen liefhebbers het 
ene na het andere toernooi af. Soms 
met opmerkelijk resultaat.
In de A-groep van het Open kampi-
oenschap van Utrecht werden FM 

tik uit door Gijs Schoenmakers uit 
Maastricht te verslaan die tot dan 
nog meestreed voor de titel.  In D1 
de zege van Samb (met wit) tegen 
Mollink, die voor een belangrijke 
keuze staat . Na zowel (13-18) 43-
39 (04-09) als na (04-10) is er niets 
aan de hand. Partij:  42. …. 11-
17?  43.31-26 Zwart staat lastig: A) 
(04-10) 33-28! (10-15) 30-25 (15-20) 
[(13-18) 43-39! En op 1) (15-20) wint 
39-33! Op 2) (17-22) 28x17! (21x12) 
32-28+ en 3) (24-29)? 35-30-24!+] 43-
38! (24-29) 34-30 (20-24) 27-22! en 
wit wint. B) (04-09) 43-39! (14-20) 
30-25 (09-14) 34-30 (23-29) 33-28 
(29-33) 28-23! (19x37) 30x08 (21x32) 
[op (33x44) 08-03!+] 39x28 (32x23) 
35-30! (23-28) 08-02 (28-33) 02-07! 
(33-38) 07-23! en wit gaat eveneens 
winnen. Partijverloop: 43.  … 23-
28!?  44.33x11 06x17  45.43-38! 
24-29  46.34x23 19x37  47.27-22! 
17x28  48.26x17 13-18  49.30-24 

Noord opent 1Kl en herbiedt 1SA 
(12-14 gebalanceerd). Zuid heeft 19 
punten met een dichte hartenkleur, 
dus 6H ‘moet een goede kans ma-
ken’. West komt uit met KA (of KH, 
kwestie van afspraak) en wil maar 
één ding weten: kan ik óók KH in-
casseren of niet? Met de huidige 
hand MOET je ook KH meenemen 
(anders maakt de leider 12 slagen 
omdat West in dwang komt), maar 
heeft de leider een klaver minder 
en een schoppen meer, maar géén 
RV, dan moet je juist niet KH spe-
len (Zuid troeft die slag af en heeft 
twee extra slagen in KV en KB, waar 
twee ruitenverliezers op weg gaan). 
Dus spreken bridgers vaak af: bij de 
start van een Aas tegen een slem 
geef je aantallen aan (even/oneven), 
zodat partner weet of hij ook een 2e 
slag kan incasseren.

Maar als de tegenstanders niet in 

Siem van Dael van de Tegelse en 
Venlose SV en Marcel Winkels van 
SV Voerendaal respectievelijk 23e 
en 32e. Beiden waren een paar we-
ken later ook present in Hilversum 
bij het HSG Open. Ditmaal verge-
zeld van Hans Hoornstra uit Maas-
tricht en IM Max Warmerdam uit 
Tegelen. Max excelleerde met een 
uitstekende tweede plaats achter 
toernooiwinnaar GM Jorden van Fo-
reest. Siem scoorde hetzelfde als in 
Utrecht, terwijl Hans en Marcel een 
meer bescheiden plek op de ranglijst 
innamen. Vervolgens trok Siem van 
Dael naar Leiden, waar hij in een 
zeer sterk deelnemersveld net geen 
50 procent scoorde. De volgende hal-
te was het Open kampioenschap van 
Nederland in Dieren. Behalve Max 
en Siem hadden zich daar ook enke-
le spelers van het eerste team van SV 
Voerendaal ingeschreven. De leden 
van deze sterke Limburgse delegatie 

04-09? [Alleen (04-10)! 35-30 (10-15) 
30-25 (18-22) 17-12 (22-27) 12-08 
(27-31) 36x27 (37-41) geeft zwart 
remisekansen] Partij:  50.35-30 18-
22  51.17-12 22-27  52.12-07 27-31  
53.36x27 37-41  54.07-01 41-46  
55.27-22 28x17  56.01-23 46x19  
57.24x04 en 2-0. Van Gijs Schoen-
makers eerst zijn zege op Steven 
den Hollander (wit)  1. 33-29 19-23  
2. 35-30 20-25  3. 40-35 17-22  4. 
44-40 11-17  5. 38-33 06-11  6. 32-
28 23x32  7. 37x28 14-20  8. 41-37 
20-24  9. 30x19 13x24  10. 29x20 
25x14  11. 37-32 18-23  12. 28x19 

slem zitten? Speel je dan ook ‘even/
oneven’? Of kies je dan voor ‘aan/
af’? Zie diagram 2.
Zuid opent 1H en na het 2R bij 
Noord biedt hij 3H. Noord biedt 4H 
en West start SA, partner speelt S2: 
bij ‘even/oneven’ geeft dat een even 
aantal aan. Tja, partner zal er vier 

wisten niet tot de absolute top door 
te dringen, maar handhaafden zich 
wel in de subtop van het toernooi. 
De beste prestatie kwam van GM Da-
niel Hausrath, die in het geweld van 
GM’s en IM’s achttiende werd. Bij de 
eerste dertig vinden we Max War-
merdam, Valentin Buckels en Siem 
van Dael terug. Ruud van Meegen 
eindigde lager, maar had wel een su-
perzwaar programma tegen zes titel-
houders achter de rug. Open Neder-
lands kampioen werd de Woerdense 
GM Erwin L’Ami. De Limburgse ti-
telhouders Daniel Hausrath en Max 

denksport

14x23  13. 32-27 12-18  14. 50-44 
09-13  15. 35-30 10-14  16. 30-25 14-
19  17. 34-30 07-12  18. 46-41 15-20  
19. 25x14 19x10  20. 40-35 10-14  
21. 45-40 14-20 22. 30-25? Er volgt 
een standaardcombinatie: 01-07  
23. 25x14 16-21  24. 27x16 05-10  
25. 14x05 22-28!  26. 33x22 18x27  
27. 05x21 17x46 en zwart won la-
ter. In de slotronde leek Schoen-
makers (met zwart) vanuit de ope-
ning Yifu Du te verslaan: 01.33-29 
17-22  02.39-33 11-17  03.44-39 
06-11  04.50-44 01-06  05.31-26 19-
23  06.35-30 14-19 07.40-35 10-14  

hebben, want Zuid heeft minimaal 
zes hartens. Dus nu (ook) SH spe-
len is gevaarlijk: je maakt zomaar 
twee slagen voor de leider vrij. West 
switcht ruiten en de leider maakt 
eenvoudig elf slagen. Terwijl de lei-
der bij een schoppenvervolg direct 
down is! Kortom: in deze situatie 

Warmerdam bestormden tenslotte 
de top twintig van het bij Limbur-
gers populaire HZ Schaaktoernooi 
in Vlissingen. Daar kun je schaken 
combineren met een strandvakan-
tie, wat voor velen een uitermate 
aanlokkelijk perspectief is. 
Zoals de schakers in optocht langs 
de steden trokken om toernooien 
te bezoeken, was in de KNSB wed-
strijd HWP Haarlem - Venlo van af-
gelopen seizoen op maar liefst drie 
borden een pionnenoptocht gaande. 
Triplepionnen (drie pionnen achter 
elkaar op een lijn) zie je niet vaak, 

08.32-28 23x32  09.37x28 05-10  
10.30-25 20-24  11.29x20 15x24  
12.34-30? 18-23!  13.38-32? 24-29!  
14.33x24 22x33  15.39x28 10-15! 
Wit kan nu het beste 41-37 spelen 
met na (14-20) 25x14 (09x39) 30-25 
en na (12-18) het povere 28-22 Wit 
raakt in paniek:  16.25-20 14x34  
17.44-39 19x30  18.35x24 17-22!  
19.28x17 [op 28x19? volgt  (13-
18) 11x22 en (17-22) waarna schijf 
19 verloren gaat] 20.39x30 09-14  
21.36-31 12-18  22. 42-38 14-20 en 
zwart heeft een strijder meer.  La-
ter werd de stand van D2 bereikt. 
Een snelle winst geeft (24-30)! 34-29 
(30-35) 25-20 (15x24) 29x20 (03-09) 
20-15 (09-14) 33-29 en de schijf op 
13 kan nog naar veld 19. Partij: 44. 
…..13-18? 45. 43-38 24-30 46. 34-29 
30-35 47. 25-20 15x24 48. 29x20 
03-09 49. 20-15  49. 09-14  50. 33-28 
22x33  51. 38x29 35-40  52. 29-24 
40-44  53. 24-19 14x23  54. 15-10 
23-28  55. 42-38 18-23  56. 37-31 
27x36  57. 10-05 en de Chinees ont-
snapt.

REAGEREN?
PAULHWNITSCH@GMAIL.COM

heb je géén behoefte aan ‘even/on-
even’, maar aan ‘aan/af’! Met een 
dubbelton moet Oost in deze situa-
tie S2 spelen (aansignaal: met SV en 
SB in dummy kan dat alleen maar 
een dubbelton zijn!) en West weet 
genoeg! Dus bij een start met een 
aas speel je soms ‘even/oneven’ en 
soms ‘aan/af’. Ook zijn er bridgers, 
die nog een derde afspraak hebben 
voor signaleren na de start van een 
aas bij gedoubleerde deelscores. 
Kortom: veel paren hebben afge-
sproken: als ik met een Heer start, 
dan wil ik een aan/af signaal, start 
ik met een aas, dan wil ik je aantal 
weten (even/oneven) of omgekeerd. 
Maar een onderscheid naar de ver-
schillende situaties heeft men zel-
den gemaakt. Spreek vooral met 
partner goed af wat u speelt én in 
welke situatie(s)!
Overigens wees een alerte lezer mij 
er op, dat naast de beginnerscursus 
in Sittard (beginnerscursusbridge.
wm@gmail.com) er komend najaar 
ook een beginnerscursus start bij 
B.C. De Kroon in Simpelveld! 
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omdat spelers dit zoveel mogelijk 
mijden. Een triplepion geldt immers 
als zwak. Deze pionnen kunnen 
elkaar niet dekken en controleren 
maar een smal deel van het speel-
veld.
Waar één van deze pionnenrupsen 
zich meteen weer oploste, brachten 
twee andere de beslissing in de par-
tij. Zie diagram 1,  Polak – Schoe-
ber. Ondanks drie pluspionnen 
was deze stelling eigenlijk remise. 
De pionnen zijn effectief geblok-
keerd. De zwartspeler ging echter 
met zijn lopers op avontuur waarna 
wit nog won. 54..,Lf2 55.Kd6,Lf3? 
56.Le8,Lg4 57.c6+,Kb8 58.Ld7 1 – 0 
. Zie diagram 2, Smith – Gijswijt. 
Een triplepion zorgt voor open lij-
nen ernaast. Zwart profiteerde van 
de half open f-lijn om van de kop van 
zijn triplepion een vrijpion te ma-
ken. 24..,e3 25.f3 (na 25.fxe3,Txf1+ 
26.Lxf1,Dxe3 dreigt er mat op g1) 
25..,Lb6 en zwart won door met zijn 
zware stukken de tweede rij te ver-
overen.
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Afrikaans feestje

Aan/af of even/oneven?    

Polonaise op de schaakvelden

Diagram 1. Diagram 2

Diagram 1. Diagram 2


