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DAMMEN

Auke Scholma - adscholma@hotmail.com

Brusselaar wint Brunssum
n Brunssum begonnen

I in de jaren zeventig

enkele enthousiastelingen met een open toernooi dat zou uitgroeien
tot een traditie. Bijna alle
grote dammers kwamen
wel eens voorbij, was het
niet als campinggast,
dan in een eenvoudig
maar gezellig hotel. De
formule werd echter
door velen gekopieerd en
¬ Diagram 1
de topspelers zoeken –
om hun boterham te
beleggen – naar de toernooien met de beste
verdiensten. En zo draait
Brunssum de laatste
jaren vooral op een deelnemersveld van goede
clubdammers.
De Senegalese grootmeester Macodou N’Diaye, woonachtig in Brussel, was de torenhoge
favoriet bij afwezigheid
¬ Diagram 2
van collega’s. Toch moet
je de favorietenstatus
altijd nog waarmaken,
want alle tegenstanders
gaan er extra gemotiveerd voor zitten.
Als het even niet wil
vlotten, sleept de ervaring en de Afrikaanse
handigheid Macodou er
wel door. In de laatste
ronde was een remise
tegen oud NK-finalist
Niek Kuijvenhoven ge¬ Diagram 3
noeg voor toernooiwinst.
Diagram 1
Kuijvenhoven-N’Diaye
(Brunssum 2013, na 49.30-24)
Wit lijkt in het voordeel, maar zwart heeft
alles onder controle.
49…12-17! 50.33-28
Na 50.38-32 27x38 51.33x42 17-22! dreigt
22-28, 14-19 en moet wit remise maken.
50…26-31
Door middel van een offer besluit zwart
naar remise af te wikkelen. Ook goed was

50…2-8, om na 51.37-32
met 17-21! te vervolgen.
Zwart heeft na 52.28-22
27x18 53.23x3 immers de
tegencombinatie 13-19,
20-25, 15x42 klaarliggen.
51.37x26 2-8! 52.34-30
17-21! 53.26x17 13-18
54.23x3 20-25 55.3x20
25x43
In plaats van remise
overeen te komen, probeert wit nog zijn lichte
materiële voordeel te
verzilveren.
56.20-25
Om op 43-49 met 25-48
te kunnen vervolgen.
56…43-48 57.17-12??
Wit verheugt zich misschien op 57…48-26?
58.24-20! met winst. Als
een duvel uit een doosje
volgde echter
57…15-20! 58.25x31
48x30
en wit gaf het op. Of de
man die in Kampen
theologie studeerde eerst
een klein vloekje heeft
geslaakt, weet ik niet.
Later zal hij er wel om
kunnen glimlachen.
Mocht u zwarts laatste
combinatie toch wat te
simpel vinden, dan kunt
u de krachten beproeven
op twee speelse composities uit het laatste
nummer van De Problemist. De opgave luidt
steeds: wit speelt en
wint.
Diagram 2
Diagram 3
In de eerste opgave, van Arie van der
Stoep, wint wit door 1.32-27! 39x50 2.27x7
50x47 3.26-21! 47x1 4.21x34 1x40 5.45x34.
Mooie halen van de zwarte dam.
De tweede van de Drent John Hauschild
begint met de verrassende meerslag:
1.29-24!! 19x46 2.28x19 16x29, opnieuw
meerslag, 3.45x5 46x14 4.5x23! 1-6 5.23-7
W+.

