
1. De Napoleon van het dambord 
 
Aan het einde van de 19e eeuw kwamen in Frankrijk diverse toernooien tot stand die in de 
loop der jaren als officieuze wereldkampioenschappen werden bestempeld. De deelnemers 
waren voornamelijk uit Frankrijk afkomstig, al zouden vanaf de eeuwwisseling eveneens 
enkele Nederlandse spelers -in het bijzonder Jack de Haas en Herman Hoogland- zich serieus 
in de titelstrijd mengen. De grootste en meest geniale speler uit deze jaren was de Fransman 
Isodore Weiss (1867-1936).  

Weiss behaalde in 1894 op 27-jarige leeftijd zijn eerste (onofficiële) wereldtitel in het 
internationale toernooi te Parijs. Nadat hij een jaar later deze plaats moest afstaan aan de 
Fransman Leclercq, wist Weiss in het toernooi van Amiens van 1899 de wereldtitel te 
heroveren. Hiermee braken de 13 jaren van zijn absolute heerschappij op damgebied aan: tot 
1911 bleef hij in de toernooien en matches om de wereldtitel ongeslagen. Na zijn 
toernooioverwinning in Parijs in 1909 werd Weiss tot de eerste officiële wereldkampioen 
gekroond. De overmacht van de Fransman in deze periode- 
met het feit dat hij nogal klein van stuk was- heeft geleid tot 
zijn bijnaam: ‘de Napoleon van het dambord’. 

In 1911 vond deze Napoleon zijn Waterloo in een 
match om de wereldtitel tegen een andere Fransman, 
namelijk Alfred Molimard (1888-1943). Molimard was 
samen met de latere Nederlandse wereldkampioen Herman 
Hoogland een vroege vertegenwoordiger van de nieuwe 
streng-wetenschappelijke speelwijze. Vertegenwoordigers 
van deze speelwijze droegen positiespel en openingstheorie 
hoog in het vaandel, terwijl eerdere generaties juist tactiek en 
eindspel als sleutelaspecten van het damspel beschouwden. Weiss zelf kan, getuige zijn 
partijen, worden beschouwd als de verpersoonlijking van de traditionele romantische 
speelwijze.  

Kenmerkend voor het spel van Weiss is het beroemde fragment uit zijn partij tegen de 
Fransman Garoute. In diagram 1 kan Weiss (zwart) eenvoudig positioneel winnen door 1...13-
18 2.31-27 09-13 3. 36-31 11-16 Z+. Maar de zwartspeler kwam met een prachtige tactische 

winst op de proppen: 1...12-18! Na het gedwongen 2. 31-27 
volgde 18-22! 3. 27x18 13x33. Nu lijkt wit met 4. 30-24 zijn 
schijf terug te kunnen winnen, maar Weiss heeft verder 
gekeken: 4.30-24 19x30! 5. 35x24 (anders slaan verliest ook) 
29x20 6. 38x18 09-13!! (de clou) 7. 18x09 14x03 8. 25x14 
03-09 9. 14x03 11-16 10. 03x21 16x47 met winst voor zwart!  

Naast een uitzonderlijk speler was Weiss bovendien 
een zeer begaafd problemist. Uit het door hem vervaardigde 
250 Positions Nouvelles (1934) is de stand uit het tweede 
diagram afkomstig. In deze stelling meent zwart schijfwinst te 
kunnen afdwingen door 1...03-08!?- aangezien op 2. 13-09 

10-14!! vernietigend zou zijn. Maar na 1...03-08?  kan wit via een prachtig slagprincipe de 
volle winst binnenhalen. Oplossing volgt volgende week.  
 

8. Kostionow hardleers 
 
Binnen het dammen, zoals in elke tak van sport, zijn noeste trainingsarbeid en kritische 
reflectie op eigen wedstrijden essentiële voorwaarden voor vooruitgang. Talenten en trainers 
proberen leermomenten en vaardigheidsdoelen te formuleren om gericht aan zwaktes te 
werken en positieve resultaten in wedstrijden te behalen. Belangrijk basisidee is dat door 



gemaakte technische of tactische fouten onder de aandacht van het talent te brengen, 
dergelijke missers in de toekomst vermeden kunnen (en zullen) worden. Toch blijkt tussen 
theorie en praktijk vaak een grote kloof te bestaan. Jeugdspelers lopen steeds maar weer in de 
Haarlemmer, schuiven alle stukken apathisch naar de rand of proberen met één schijf door de 
vijandelijke stand heen te breken. Er zijn legio andere voorbeelden te bedenken, zoals spelers 
die telkens in grove tijdnood komen of verkregen voordeel niet kunnen verzilveren. Veelal is 
het een kwestie van vaardigheden die nog moeten worden ontwikkeld, maar niet zelden zijn 
dammers gewoon eigenwijze, hardleerse karakters.  
 Tijdens de Confederation Cup, die afgelopen week in het Russische Pavlovsk werd 
georganiseerd, trof ik in het duel tussen Intellekt (RU) en Team KNDB Culemborg een 
bijzonder voorbeeld van hardleersheid aan. De fraaie technische overwinning van het 
internationale talent Roel Boomstra op de zeer geroutineerde Iwan Kostionow heeft een 
enigszins absurd tintje (zie diagram 1). Kostionow (wit) heeft deze stelling namelijk al eens 
onder ogen gehad, namelijk in de partij Kostionow-Georgiew uit 2002! En wat blijkt- u raadt 
het misschien al: Kostionow zal op een bijna identieke manier de mist ingaan tegen Boomstra 
als tegen Georgiev! Evenals zes jaar daarvoor zal de witspeler binnen 10 zetten vanuit een 
gelijkwaardige positie volledig verloren komen te staan.  

Men zie: 1. 43-39? Na deze zet krijgt zwart het 
initiatief. Beter lijkt 1. 44-39! Het lijkt dat zwart dan 
eenvoudig voordeel naar zich toetrekt door 1....17-22 2. 
28x17 11x22, maar wit kan na 3. 47-41! 24-30 4. 35x24 
20x29 5. 33x24 19x30 6.50-44 met de ruil 32-28 afwikkelen 
naar een probleemloze stand. Na 1. 43-39 legt zwart de witte 
stelling aan banden: 17-21!! 2. 26x17 12x21! 3. 31-26 
Belangrijk is dat 3. 27-22 18x27 4. 31x22 faalt op 13-18! en 
21-27 Z+. 04-09 4. 26x17 11x31 5. 36x27 08-12 6. 48-43(!). 
Een verbetering t.o.v. de partij uit 2002. In die partij ging het 
als volgt verder: 6. 50-45 09-14 7. 48-43 23-29! Een 
belangrijke manier om de witte korte vleugel te ondermijnen. 8. 34x23 18x29 9. 28-22 Wit 
staat rechts vast en wijkt derhalve uit naar het kerkhof: 9...25-30! 10. 33-28 20-25 11. 39-33 
14-20 12. 44-39 07-11 13. 40-34 29x40 14. 45x34? Hierna heeft zwart de stand volledig 
onder controle. 12-17 15. 47-41?? en zwart won.   
In de partij tegen Boomstra heeft Kostionow in eerste instantie aanzienlijk minder problemen, 
maar deze zullen ook niet lang uitblijven: 6…07-11 7. 47-41 11-17 8. 37-31? 8. 50-45 lijkt 
beter om vervolgens met 34-29 te kunnen ruilen en zo de korte vleugel te kunnen 
ontwikkelen. 17-21 9. 41-36? Maar nu lijkt het definitief mis te zijn met de witte stelling. 9. 
31-26 had interessant spel opgeleverd, al lijkt zwart beter te blijven staan. 9…21-26 10. 42-37 
09-14! 11.  50-45 23-29!! Dezelfde manoeuvre als in de partij Kostionow- Georgiew, terwijl 
ditmaal wit nog meer beperkt is in zijn speelruimte. 12. 34x23 18x29 13. 28-22 25-30! 
Vergelijk met Georgiew! 14. 33-28 20-25 15. 39-33 03-09 16. 44-39 30-34!! Prachtig 
gespeeld door Boomstra! Wit wordt gedwongen terug te ruilen met een hopeloze positie als 
gevolg. 17. 39x30 25x34 18. 43-39 34x43 19. 38x49 29x38 20. 32x43 12-18 21. 43-38 18-23 
22. 38-32 06-11! De witte formaties staan volledig buitenspel. Zwart won in het vervolg 
zonder grote problemen. 
 

9. Een goed begin… 
 
Het definitieve eindigen van de nationale bondscompetitie van het seizoen 2007-2008 
betekent tevens het traditionele startsein voor het openen van de transfermarkt. Na het 
wegvallen van sponsor Hiltex zijn de spelers van het legendarische ereklasseteam uit 
Amsterdam overgestapt naar diverse teams uit het hele land. Verenigingen, met of zonder 



sponsoren, zijn snel aan de slag gegaan om zich te verzekeren van een degelijk eerste team. 
Talentvolle jeugdspelers krijgen een kans om te schitteren in het hoogste tiental en nationale 
en internationale toppers worden voor behoorlijke bedragen vastgelegd. Vele spelers zullen in 
het seizoen 2008-2009 hun debuut gaan maken, met alle verwachtingen, zenuwen en 
(ongetwijfeld) blunders die daarmee gepaard gaan.  

Aangezien ikzelf al enige malen van vereniging ben gewisseld, ken ik deze 
spanningen maar al te goed. Ik weet nog goed dat mij negen jaar geleden op de vooravond 
van de eerste bondscompetieronde werd meegedeeld dat ik de volgende dag in het 
prestigieuze eerste team van DV Doetinchem -tegenwoordig DuO- zou mogen aantreden. Een 
mantekort was de oorzaak voor deze plotselinge worp van mijzelf als 14-jarige aspirant voor 
de leeuwen van de toenmalige Eerste Klasse B. Een rel met de toenmalige teamleider van 
DVD 2 was zelfs het gevolg, aangezien het provinciale tweede team door mijn vertrek 
enigszins werd gehavend.  

Nu vond ik mijn debuut in een landelijk team in de tweede klasse D al behoorlijk 
spannend -oorspronkelijk zou ik dat seizoen spelen in het zogenaamde ‘groeiteam’ van DC 
Vorden 2- maar een vooruitzicht om tussen mijn voorbeelden, mijn trainers, in het eerste team 
te zitten, gaf natuurlijk nog een extra stimulans voor een slapeloze nacht. Na een zware reis 
naar Amsterdam met enorme kriebels in mijn onderbuik en een nerveus gebrabbel van 
jewelste, mocht ik aantreden tegen een voor mij onbekende 
tegenstander. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat mijn 
opponenten in die tijd bijna allemaal tamelijk onbekend 
waren. Met trillende handen en knieën begon ik aan de 
wedstrijd. Na enig geschutter aan beider zijden kwamen we 
tot de volgende, principiële stelling (zie het diagram).  
De diagramstand is het resultaat van openingsspel dat ik tot 
dusverre nog nooit eerder in een soortgelijke vorm op bord 
had gehad. Met enige lukrake en esthetische zetten, 
gecombineerd met manoeuvres die ik ergens een keer in een 
boek was tegengekomen, prees ik mij gelukkig dat ik in ieder 
geval nog aan het spelen was. Ik speelde in deze stand (zie onder) snood de zet 1. 48-42 om 
een logische zet uit te lokken. Het lot was mij gunstig gezind! Mijn opponent speelde min of 
meer a tempo de zet 1...05-10? Na waarschijnlijk zo'n honderd maal alles te hebben 
gecontroleerd, speelde ik vol overtuiging de zet 2. 29-23!!, waarna zwart onthutst opgaf -er 
volgt namelijk 2…18x29 3. 33x24 22x44 4. 24-20 15x24 5. 43-39 44x33 6. 38x16 over 
welgeteld zes schijven. Vol voldoening liep ik de verdere dag rond door de speelzalen 
(beneden speelde namelijk het eerste team van Hiltex tegen Maas van 't Hoog, mijn vroegere 
werkgever), zonder ook maar iets mijn triomfantelijke stemming te laten verpesten. Zelfs het 
ongelukkige verlies van het team kon mijn humeur niet verbruien 
 

17. De grenzen van ons spel 
 
Dammers zijn vakidioten. Gezien de eindeloze en ondoorgrondelijke mogelijkheden van het 
internationale damspel is dat niet eens zo vreemd. Zelfs een huisdammer kan zich urenlang 
verliezen in de analyse van een eindspel of het naspelen van een partij. En dan hebben we het 
nog niet eens over topspelers en –talenten die zich dagelijks minimaal vier uur volledig 
storten op complexe reeksen aan technische en tactische varianten. Dammers, jong of oud, 
sterk of minder sterk, zijn verknocht aan een passie die hen niet meer loslaat. Een traditionele 
vraag van een buitenstaander is of er naast het (internationale) dammen ook een andere 
denksport wordt beoefend. Traditioneel antwoord is een volmondig nee- uitzonderingen 
daargelaten. Dammers hebben maar weinig interesse om een kijkje in de keuken van andere 



denksporten te nemen. Dit zou ten slotte alleen maar de kostbare uren wegnemen die eigenlijk 
aan de studie van het schone damspel besteed moeten worden.  
 Toch zou zowel huis- als topdammer er wel degelijk baat bij hebben zich te verdiepen 
in andere spelsystemen op dam- en schaakbord. Kennis van de principes van het Russische en 
Braziliaanse damspel (64 velden) draagt bijvoorbeeld bij aan een verhoogte creativiteit, 
sterkere rekenkracht en een meer nauwgezette dunne-standentechniek. Het is kenmerkend dat 
de huidige wereldkampioen Alexander Schwarzman is opgegroeid met het Russische 
spelsysteem en hiermee zijn eerste grote successen oogstte. Daarnaast kan het buitengewone 
lexicon aan schaakbiografieën en schaakpsychologische werken uitstekend worden gebruikt 

binnen de damsport. Thema’s als voorstellingsvermogen, 
tijdnood en (toernooi)druk laten zich immers eenvoudig 
vertalen naar het internationale dambord.  
 Ter illustratie van het bovenstaande wil ik u de 
bijzondere positie uit het eerste diagram niet onthouden. 
Bekenden met het internationale damspel zullen vlot 
onderkennen dat dit geen interessante positie is: wit aan zet 
moet naar remise afwikkelen met 1.32-27 31x22 2.33-29 
24x33 3.39x17. Maar binnen een ander spelsysteem, namelijk 
het Friese Damspel, is dit juist een waanzinnige stelling! 
Binnen dit systeem mogen de schijven zowel schuin als 

horizontaal en verticaal slaan. Daarnaast geldt dat meerslag voor damslag gaat, maar wanneer 
een schijf en een dam een gelijk aantal schijven kunnen slaan gaat damslag voor. Deze 
nieuwe ‘grammatica’ biedt een grote uitdaging voor het aanpassings- en 
voorstellingsvermogen! In deze positie wint wit verrassend door 1.32-27 31x22 2.44-40!! 
30x50 (verplicht) 3.39-34! 50x28 (wederom gedwongen) 4.34x12!! met een fraaie naturel als 
eindstand.  
 U had nog de oplossingen van de twee opgaves van vorige week van mij tegoed. Ik 
kan me voorstellen dat de opstelling 28-32-33-37 niet al teveel moeite heeft gekost. Er zijn 
namelijk meerdere winnende opstellingen mogelijk wanneer u de rol van veld 36 heeft 
ontdekt. Eenvoudig zijn bijvoorbeeld de opstellingen 18-21-24-36 en 17-19-22-36. De 
mooiste en meest partij-achtige opstelling is echter 17-18-21-22, getuige de variant  1.37-31 
21-26 2.31-27 22x31 3.33-29 31-36 4.32-27 36-41 5.27-21 17-22 6.28x17 41-46 Z+. De 
tweede opgave is echter aanzienlijk moeilijker. Hoewel ik mij kan vergissen, lijkt louter de 
opstelling 7-12-13-20 de winst te garanderen! Hoofdvariant is 1.22-17 12x21 2. 28-22 21-27!! 
3. 22x31 07-12 (!!) 4.31-27 12-17 5.23-18 (wat anders?) 13x31 6.29-23 31-36 7.23-19 20-24 
8.19x30 36-41 Z+. Bij andere opstellingen kan wit (zoals 11-12-13-20 of 6-12-13-20), zij het 
veelal problematisch, remise forceren. Ga dit na! 
 

31. Een knipoog naar Donner 
 
Partijen tussen grootmeesters zijn voor mij veelal een raadsel. Als normale sterveling slaag ik 
er maar nauwelijks in om mij alle stellingsaspecten en ideeën eigen te maken. De enige 
mogelijkheid zijn uren, uren en nog eens uren van zware analyse. Ik hoop thans dat ik de 
beroemde Bonnard-partij tussen Tsjizjow en Sijbrands uit de WK-match 1990 enigszins 
begrijp. Toch ben ik ervan overtuigd dat ik de noties achter de partijen van bepaalde 
grootmeesters nimmer waarheidsgetrouw zal kunnen weergeven. Nederigheid, 
terughoudendheid en bescheidenheid zijn de enige houdingen waarmee deze benaderd mogen 
worden.  
 Een interessant voorbeeld is het spel van de Oekraïense grootmeester Igor Kirzner in 
zijn treffen met veelvoudig Nederlands Kampioen Kees Thijssen tijdens het EK 2008 te 
Tallinn. Ik begrijp het niet. Echt niet. Het gaat me mijlenver boven de pet. Ik kan met 



opposities gaan smijten als ‘centrum tegen vleugelcontrole’ en ‘aanval tegen verdediging’, 
maar dat baat niet. De genialiteit van de witte opzet ontgaat mij volledig. Ik begrijp alleen dat 
het spelbeeld origineel is en dat het vooral Kirzner is die grove agressiviteit tentoonspreidt. 
Maar ach, oordeelt u zelf!  

1.32-28 17-21 2.34-29 21-26 3.40-34 16-21 4.45-40 11-16 5.50-45 06-11 6.38-32 20-
24 7.29x20 15x24 8.31-27 10-15 9.43-38 18-23 10.49-43 14-20(!) Thans is een bekende 
theoretische stelling ontstaan. Thijssen reageert met zijn 10e zet adequaat op de witte opzet, 
aangezien na 10....05-10 11.27-22! wit op licht voordeel zou kunnen bogen. Een gemiddelde 
dammer zou na 10...14-20 alsnog vervolgen met 11.27-22, wat na 11...24-29 tot een relatief 
saaie overhoring zou leiden. Maar niet Kirzner! Met het linkeroog ferm dichtgeknepen gaat 
hij rechts de slag aan met 11.34-29 23x34 12.40x29 20-25 (wat anders?) 13.29x20 15x24 
14.44-40 05-10 15.39-34 10-15. Maar nu wit rechts gereed is, acht Kirzner het tijd om zijn 
linkeroog te openen en te pogen zijn linkervleugel te ontwikkelen. Wat variëren kan immers 
nooit kwaad:16.37-31 26x37 17.42x31 21-26 18.41-37. Gooit 
de knuppel ver, ver in het hoenderhok. Desalniettemin, zo’n 
schijf op 46 kan in het eindspel natuurlijk nog van pas 
komen! Zo ver vooruit kijkt de gemiddelde dammer niet. 
Thijssen wacht overigens rustig af... Partij: 18...04-10. En nu 
weer aan de andere zijde: 19.34-30 25x34 20.40x20 15x24 
(zie diagram).  

Op het eerste gezicht zou onze gemiddelde dammer 
wellicht menen dat het witte logge blok volledig 
onbeweeglijk is en dat de vleugelcontrole van zwart reeds 
beslissend zal zijn. Maar dat zijn mensen, geen 
grootmeesters! Enige nederigheid is dus geboden. 21.47-42 10-15 22.43-39 09-14 23.39-34 
14-20. Wit is eindelijk uitgebouwd en valt de zwarte lange vleugel krachtig aan met  24.34-
29! Zwart, die eigenlijk maar een beetje flauw aanrommelt, reageert met de ruil 24...20-25 
25.29x20 15x24. Nu wit toch enigszins is gestremd aan zijn vleugels blijft maar één pad 
begaanbaar, namelijk dat dwars door het centrum heen!: 26.27-22 16-21! Het is spijtig dat 
zwart nog net de ontstane stelling met kleine zetjes onder controle kan houden. Maar daar 
trekt de Oekraïener zich niets van aan: de aanval is immers de beste verdediging. Met beide 
ogen thans ferm dichtgeknepen geschiedde aldus: 27.33-29 24x33 28.38x29 11-16 29.31-27 
12-18! en plotseling is wit door verscheidene dreigingen genoopt een schijf te investeren om 
zijn aanval door te zetten. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Men zie: 30.22-17 21x12 
31.28-23 19x28 32.32x23. Zwart, duidelijk minder fantasierijk dan zijn opponent, weet niets 
anders te verzinnen dan schijf 3 naar 20 te dirigeren om een afruil te forceren: 32.03-09 
33.37-31 26x37 34.42x31 09-14 35.48-43 14-20 36.29-24 20x29 37.23x34 18-23. Nu zwart 
een schijf heeft gewonnen durft hij wel op het centrum te gaan staan. Er volgde nog 38.46-41 
12-17 39.41-37 13-19 40.35-30 23-28 en wit moest met lede ogen afzien van verdere 
aanvalspogingen.    
 

43. De ultratrage strateeg 
  
Iedere damliefhebber heeft wel een damidool, een voorbeeldig strateeg of virtuoos wiens 
speelstijl tot in lengte van dagen wordt bewonderd en geïmiteerd. Sommigen zwijmelen bij de 
ellenlange tactische forcings van Wiersma, terwijl anderen zweren bij de haast neurotische 
precisie in de speelstijl van Sijbrands. Opvallend is in dit kader dat momenteel veelal de 
romantische, compromisloze spelers als Van der Wal, Jansen en Schwarzman het beste bij de 
grote massa lijken te scoren. Ouderwetse trage, strategische partijen worden maar nauwelijks 
een blik waardig gegund. Die zijn niet meer van deze tijd: het nieuwe millennium vraagt om 
spektakel en chaos waarin alleen de grootste creatieveling kan zegevieren.  



 Wat een flauwekul! Deze denkbeelden vertegenwoordigen m.i. een wijdverspreide 
onderschatting van de damtechnische waarde van de ‘ultratrage’ speelstrategie. Het belang 
van positionele zorgvuldigheid, manoeuvreervermogen en stijgende psychologische druk 
wordt weinig onderkend. Vergeet niet dat een absolute wereldtopper als Sijbrands zijn 
speelkracht deels dankt aan de studie van partijen van Springer en Keller: vergeten historische 
figuren wiens partijen de hedendaagse dammer maar niet meer kunnen boeien. Het is derhalve 
niet verwonderlijk dat Sijbrands, maar ook andere topspelers als Roozenburg en Koeperman, 
zich door deze speelstrategie hebben onderscheiden.  
 Bovendien zijn er tegenwoordig nog volop exponenten van de trage speelstrategie in 
de damwereld actief. De meest vooraanstaande vertegenwoordiger, naast spelers als Wirny en 
Krajenbrink, is ongetwijfeld de voormalig wereldkampioen Alexander Georgiev. Wellicht is 
deze bewering voor enkelen wat ongewoon: staat hij niet vooral bekend als uitdagende 
openingsspeler, een tactisch virtuoos, een veelzijdig rekenaar? Absoluut. Deze kenmerken 
zijn allen volledig van toepassing op de briljante Rus. Het hier aangehaalde kenmerk springt 
eenvoudigweg minder in het oog van hedendaagse damliefhebbers die liever Bonnard als 
damidool willen aanhalen.  
 Ter illustratie van het bovenstaande betoog wil ik u de bijzonder fraaie overwinning 
van Georgiev op de 22-jarige Letse grootmeester Roberts Misans niet onthouden. Niet zozeer 
fraai vanwege een spectaculaire rekenslag of een uiterst gecompliceerd speltype. Fraai omdat 
Georgiev uiterst zorgvuldig en geduldig te werk gaat, ruilen niet angstig uit de weg gaat en de 
strijd in feite op afstand beslist. En des te meer fraai omdat Misans, wiens enige interesse is 
remise te laten aantekenen, uiteindelijk bezwijkt onder de zware psychologische druk. Ik geef 
de partij zonder enige opmerkingen, maar wil u wel van harte aanmoedigen zelf de partij 
kritisch te bestuderen- zeker de fase na de 15e zet van wit- om zo goed mogelijk te begrijpen 
waarom de sterke Misans zich schijnbaar als een klein kind laat wegtikken.   

  
Misans,R.- Georgiev,A., WMSG 10x10 2008. 1.33-28 19-23 2.28x19 13x24 3.34-30 09-13 
4.30x19 13x24 5.32-28 08-13 6.37-32 14-19 7.41-37 10-14 8.39-33 04-09 9.40-34 02-08 
10.44-39 18-23 11.34-29 23x34 12.39x30 20-25 13.28-23 19x39 14.30x10 05x14 15.43x34 
12-18 16.38-33 07-12 17.42-38 17-21 18.47-42 21-26 19.49-43 14-20 20.32-28 16-21 21.37-
32 26x37 22.42x31 13-19 23.50-44 09-13 24.44-39 21-26 25.32-27 26x37 26.27-22 18x27 
27.28-23 19x28 28.33x42 12-18 29.46-41 11-17 30.41-37 06-11 31.37-32 11-16 32.39-33 01-
07 33.43-39 07-12 34.42-37 17-21 35.33-28 03-09 36.34-29 20-24 37.29x20 15x24 38.48-43 
12-17 39.38-33 13-19 40.36-31 18-22 41.43-38 08-12 42.31-26 12-18 43.37-31 18-23 44.31-
27 22x31 45.26x37 21-26 46.28-22 17x28 47.33x22 16-21 48.39-33 09-14 49.33-28 14-20 
50.45-40 24-29 51.40-34 29x40 52.35x44 20-24 53.38-33 23-29 54.22-18 29x27 55.28-22 27-
31 56.18-12 31x42 57.22-17 42-47 58.17-11 47-33 59.11-07 33-50 60.07-01 24-29 61.01-07 
19-24 en wit gaf zich gewonnen.  
  

46. Damcuriosa: de tapijtadder 
 
Enkele weken geleden deed ik een eerste poging om u in te wijden in de boeiende en 
nochthans vrijwel onbekende wereld van de damcuriosa. Uiteraard verwacht ik dat de trouwe 
en toegewijde lezer de gepubliceerde ‘super-zeeslang’ Van Os- Meijer (Den Haag 2004) 
minstens eenmaal heeft nagespeeld. Maar ja, aan een dergelijke veronderstelling kan een 
realistische collumnist niet blijven vasthouden. Zonder een aardig diagram of een scherp 
commentaar begint zelfs bij de grootste fanatiekeling na een zet of 80 onvermijdelijk de 
spelvreugde schade op te lopen. Daarom lijkt het me deze keer uiterst geschikt om de 
tegenpool van de zeeslang aan de orde te stellen: de uiterst korte partij.  
 Deze curiositeit wordt in de denksportwereld maar zeer weinig aan de orde gesteld en 
daar zijn talloze redenen voor te bedenken. Ten eerste zijn er in Turbo Dambase al enkele 



honderden partijen te vinden waarin binnen de eerste 5 zetten tot remise wordt besloten. Ten 
tweede zijn een groot aantal zeer korte partijen te vinden waarbij het speelniveau van een der 
spelers nog duidelijk in de kinderschoenen staat. Overbekende openingscombinaties als de 
Haarlemmer en de zogenaamde Rentezet zijn tot mijn grote verbazing reeds tientallen malen 
in officiële wedstrijden voorgekomen. De meest frappante illustratie is in dit kader het 
internationale optreden van de Oostenrijkse speler Reimann in 1963, en van zijn landgenoot 
en leerling Feldl in het Europees Kampioenschap van 1968. Zowel de leraar als de leerling 
wisten, tegen respectievelijk Verleene en Agliardi, na de openingszetten 1.32-28 18-23 het 
afschuwelijke 2.37-32?? af te leveren. Zou het lesmateriaal van Reimann nog ergens 
beschikbaar zijn? 
 In het licht van het bovenstaande heb ik getracht een aantal, onvermijdelijk subjectieve 
criteria vast te stellen om de allerkortste partij te bepalen. Als eerste criterium geldt dat de 
partij in een internationaal titeltoernooi, een nationaal titeltoernooi of een sterkbezet 
internationaal toernooi gespeeld dient te zijn. Het tweede criterium is dat beide spelers een 
zeer behoorlijke speelkracht moeten bezitten en dat het niveauverschil onderling niet te ver 
uiteen mag liggen. Als derde en laatste criterium geldt logischerwijs dat de partij niet 
geresulteerd mag zijn in remise.   
 Volgens deze criteria kunnen de volgende records worden vastgestekd. De partij W. 
Sjtsjogoljew. – S. Gersjt uit het Russisch kampioenschap draagt met 10 zetten (19 zetten 
totaal) het wereldrecord. De zwartspeler vloog in de Vermin-variant in een tegenwoordig 
overbekende openingscombinatie: 1.34-29 19-23 2.39-34 14-19 3.44-39 10-14 4.33-28 17-22 
5.28x17 11x22 6.38-33 7-11 7.50-44 1-7 8.42-38 5-10 9.31-26 12-17? 10.26-21!! en zwart 
gaf zich gewonnen. De partij tussen Hans Jansen en Hans Vermin uit het NK 1981 draagt het 
met 11 zetten (22 zetten in totaal) het Nederlandse record. Vermin werd het slachtofer van een 
verraderlijke damcombinatie in de Vos-variant: 1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 20-25 
4.41-37 17-21 5.29-24 19x30 6.35x24 12-18 7.37-32 7-12 8.39-33 1-7 9.44-39 11-17 10.31-
26 14-20? 11.28-22!! 17x37 en zwart gaf op.  
 Wat nog rest is het vinden van een passende benaming voor deze curiositeit. Als 
uitgangspunt wil ik in dit kader de tegenstelling met de zeeslang eveneens op semantische 
niveau illustreren. De keuze voor de ‘zeeslang’ is ongetwijfeld gebaseerd op haar 
legendarische verschijning in scheppingsverhalen en verscheidene mythes. Zo wordt in het 
Babyllonische epos Enuma Elisj de godin Ummu-Hubur (of Tiamat) beschreven als de 
‘oerslang’, een enorme zeeslang die bij haar dood uit het oerwater de bergen en rivieren deed 
ontstaan. Tegenwoordig wordt bij een lange zeeslang uiteraard onmiddellijk gedacht aan 
Nessie, het legendarische monster van Loch Ness. Als tegenpool zou ik op basis van deze 
analyse voor de uiterst korte partij de benaming ‘tapijtadder’ willen voorstellen. De 
witbuikige tapijtadder (echis leucogaster) is een uiterst giftige slang van gemiddeld 30 tot 70 
centimeter lang die voorkomt in West-Afrika. Aan de ene zijde van het spectrum staat thans 
aldus de lange zeeslang die zijn slachtoffer door een lange, uitputtende verwurging om het 
leven brengt, terwijl aan de andere zijde de kleine tapijtadder met een venijnige beet binnen 
korte tijd aan alle toekomstaspiraties een einde maakt. Uiteraard houd ik me voor een betere 
benaming graag aanbevolen! 

 
51. Soms wel 

 
Weet u, eigenlijk was het veel logischer geweest dat ik een wereldberoemd schaker was 
geworden. Ondanks dat een overgrootvader van mijn moeders kant naar verluid eveneens een 
fervent dambeoefenaar was, is het toch opmerkelijk dat ik niet in de voetsporen van mijn 
vader het smalle schakerspad ben opgegaan. Overigens is veruit het meest aansprekende 
wapenfeit uit mijn vaders schaakcarrière dat hij in een grijs verleden schaaklegende Hein 
Donner wist te strikken voor een simultaan. In het kader van een jubileum van de 



schaakvereniging te Doetinchem was hij bereid het ganse land af te bellen om een 
spraakmakende topspeler achter de borden te krijgen. Spraakmakender dan Donner kreeg je 
ze in die tijd natuurlijk niet. Overigens was dat niet eens het criterium dat daadwerkelijk de 
doorslag gaf: Donner was relatief goedkoop.   

Ongetwijfeld valt als oorzaak aan te wijzen dat ik in mijn opvoedig niet met straffe 
hand achter het schaakbord werd gezet. Toen bleek dat ik op de basisschool wel iets met het 
dammen ophad, is het bord definitief omgedraaid en heb ik eigenlijk nooit meer omgekeken. 
Nu ik echter wat ouder wordt, tracht ik steeds meer om me heen te kijken. Dat is wellicht niet 
heilzaam voor het uiterst kwetsbare gevoel van eigenwaarde dat het dammershart kenmerkt. 
Het lijkt niet overdreven te stellen dat op gebieden als prijzengeld, verslaggeving en mondiale 
uitstraling, het dammersgilde wat schlemielig overkomt. De damgeschiedenis mist eminente 
schrijvers, vooraanstaande sympathisanten en cultfiguren als Fisscher en Kasparov. Qua 
cultfiguren lijken wij alleen tegenwicht te kunnen bieden met de notoir zwijgende Van der 
Wal en ‘Witte Tovenaar’ -god van het damspel-  Ton Sijbrands.  

Anderzijds spreken de meest belangwekkende statistieken ontegenzeggelijk in het 
voordeel van de Nederlandse damsport. Met maar liefst zes wereldtitels hebben we een ruime, 
en waarschijnlijk onoverbrugbare voorsprong genomen op het schakersgilde. Voordat Eeuwe 
in 1935 na een zinderende match tegen Aljechin beslag wist te leggen op de eerste en enige 
Nederlandse wereldtitel, hadden achtereenvolgens Hoogland en Springer in de voorgaande 
decennia de traditionele hegemonie van de Fransen al doorbroken. Daarnaast is de 
vergelijking tussen de nationale erelijsten van het blinddammen en blindschaken ronduit 
belachelijk te noemen. Waar in het schaken het wereldrecord ‘blind’ naar mijn weten nog 
altijd in handen is van de volslagen onbekende Hongaar Janos Flesch, verheugen de dammers 
zich op de titanenstrijd die de komende jaren onvermijdelijk zal losbarsten tussen de 
Nederlanders Prosman en Sijbrands. 

Lang heb ik gedacht dat de schakers op het gebied van terminologie de dammers dan 
weer de loef afsteken. Als betrekkelijke leek kan ik de registers van openingsvarianten alleen 
maar met grote bewondering doornemen. Dammers komen bij het betitelen van 
openingsvarianten eigenlijk altijd weer uit bij bekende spelers of speltypes- hoewel de Sfinx-
variant natuurlijk nog wel een aardige vondst is. Nee, dan de schakers! Hun vocabulaire is rijk 
aan illustere benamingen als ‘de Oerang-Oetang’, ‘de Olifant’ en ‘Halloween’. Uit nader 
onderzoek blijkt echter dat ik me op dit gebied onmiskenbaar aan een vorm van damblindheid 
schuldig heb gemaakt. Als vakidioot kwam het namelijk geen moment bij me op om termen 
als ‘kettingstelling’ en ‘hekstelling’ letterlijk te benaderen. Eigenlijk ontstaat een dergelijk 
inzicht pas als plotseling een niet-dammer –of in dit geval: een niet-damster- zich ermee gaat 
bemoeien. Soms mag dat dus wel.   
 
Top 10 damtermen: 1. Heksenketel, 2. Kerkhofaanval, 3. De Torquemada, 4. Naamloos 

skelet, 5. David & Goliath,  6. Watervalthema, 7. Magneet-motief, 8. 
Laocoön-stand, 9. Olympische formatie, 10. Anti-Scouppe. 

 
57. Derde landstitel voor Van Stigt Thans 

 
Na een enerverend sluitstuk van de nationale clubcompetitie heeft het gerenommeerde Van 
Stigt Thans haar landstitel geprolongeerd. De Schiedamse formatie wist in de derde en 
afsluitende  barrageronde een gelijkspel af te dwingen tegen Damvereniging VBI, waarmee de 
naaste concurrent Witte van Moort op één wedstrijdpunt werd afgetroefd. Voor VBI wisten 
Johan Krajenbrink en Pim Meurs nog wel twee verrassende overwinningen te boeken tegen 
respectievelijk Ron Heusdens en Sven Winkel, maar topgrootmeesters Alexander 
Schwarzman en Anatoli Gantwarg trokken de stand voor de Schiedammers gelijk. 
Wereldkampioen Schwarzman maakte korte metten met Geert van Aalten, terwijl voormalig 



wereldkampioen Gantwarg Fred de Koning zijn achtste (!!!) nederlaag van het seizoen 
bezorgde.  
 Op het moment van schrijven zijn de notaties van de verschillende partijen nog niet 
gepubliceerd. Ik verwacht dat in deze zwaar beladen wedstrijd de overwinningen zijn 
voortgekomen uit bijzonder scherpe strijdtaferelen. Zo stel ik me het duel tussen Gantwarg en 
De Koning voor in de trant van een prachtige ‘retrograde’ van Andreas Kuyken (De 
Problemist, april 2003). Een uiterst spannend, principieel duel waarbij de zwartspeler aan het 
langste eind lijkt te trekken, maar wit met een beslist niet alledaagse combinatie een 
middenspelpositie omtovert in een winnende enkelvoudige oppositie. Dat zou een waardig 
competitieslot zijn! 
 Fantastiepartij ‘A. Gantwarg- F. de Koning’, Van Stigt Thans- VBI. 1.31-27 17-22 
2.36-31 22-28 Zwart besluit de uitdaging te aanvaarden. 3.33x22 16-21 4.27x16 18x36 5.39-
33 19-23 6.35-30 12-18 7.30-25 20-24 8.44-39 14-19 9.25-20 24-30 10.34x25 15x24 11.32-
27 Wit probeert spanningen te scheppen: een heel ander plan was 11.32-28. 11...11-17 12.38-
32 17-22 13.37-31 07-12 14.43-38 09-14 Zwart versterkt zijn lange vleugel en stelt en passant 
de dreiging 22-28, 24-30, 23-29 aan de orde. Uiteraard is Gantwarg niet zo eenvoudig te 
verschalken: 15.31-26 22x31 16.26x37 10-15 17.32-27 14-20 18.25x14 19x10 19 37-32 10-
14 20.33-28 Wit schakelt over naar het klassieke speltype, waarbij schijf 36 steeds blijft 
fungeren als aanknopingspunt voor damgeefcombinaties. 20...13-19 21.41-37 01-07 22.37-31 
08-13 23.31-26 15-20 Wit dreigde met 16-11! en 27-22. 24.42-37 05-10 25.40-34 20-25 
26.48-42 Op 26.45-40 zou verrassend 25-30!, 24-30, 19-24,07-11 met een zevenklapper naar 
veld 35 zijn gevolgd. 26...24-29 27.45-40 04-09 28.40-35 29x40 29.35x44 14-20 30.26-21! 
De volgende zwarte zet is gedwongen door damcombinaties ingeleid met 27-22 en 38-33. 
30...10-15 31.37-31 20-24 32.31-26 07-11 33.16x07 12x01 Zwart reorganiseert zijn 
verdediging om de witte vleugelaanval op te vangen, terwijl hij de witte korte vleugel onder 
vuur gaat nemen. Wit zet echter stug door en het spelbeeld zal steeds verder compliceren: 
34.28-22 09-14 35. 39-33 01-07 36. 49-43 03-08 37. 43-39 07-11 38. 33-28 23-29 39. 39-33 
25-30 40. 44-39 30-35 41. 50-44 11-16? In de voorgaande fase hebben beide spelers zich 
optimaal geweerd tegen verscheidene tactische dreigingen: ga dit na! Zwart had echter op dit 
moment moeten afhaken. De partijzet lijkt echter zeer kansrijk: de witte vleugelaanval wordt 
beteugeld en zwart kan aan de andere vleugel vrijelijk 
initiatief ontplooien. Maar schijn bedriegt: 42.42-37! Wit 
dreigt en uiteraard is 42...08-12 verboden. Zwart vervolgde 
derhalve met 42...18-23. Wit vervolgde toen sterk met 43.21-
17! De pointe van deze inval is dat zwart nu steeds de 
afwikkeling 27-21, 17-11, 37-31 met dam op 3 nauwkeurig 
moet berekenen. Zwart denkt echter met een strategisch offer 
het schijnbare voordeel vast te houden: 43...29-34(!) 
44.39x30 15-20 Thans is 45.30-25? verhinderd door het 
thematische 24-30, 23-29, 14-20, maar wit kan wellicht al 
wel de eerder genoemde damcombinatie nemen. Wit heeft 
echter een geweldige krachtzet in petto: 45.26-21!! (zie diagram). De Koning kon zijn ogen 
niet geloven, want zijn aanval lijkt toch niet meer te stuiten na 45...23-29? In tijdnood werd 
45...23-29 dan ook haast a tempo gespeeld! Gantwarg leunde nog eens achterover, slaakte de 
zoveelste diepe zucht en bewoog vervolgens langzaam maar zeker zijn hand naar zijn witte 
lange vleugel. Met een korte blik op de vermoeide zwartspeler en zowaar een uiterst 
spaarzame glimlach volgde als donderslag bij helder hemel: 46.47-41! Nietsvermoedend sloeg 
De Koning nog 46...36x47, maar werd in rap tempo het uitbundige vuurwerk in gesleurd: 
47.44-40! 35x44 48.28-23 19x39 49.30x10 47x33 50.22-18 13x42 51.10-04 16x38 52.04-31!! 
33x11 53.31x16 De Koning besloot de dam nog maar af te nemen met 53...06-11 54.16x07 
02x11, maar moest na 55.46-41 11-17 56.41-37 17-22 57.37-32 zijn laatste schijf aan zijn 



tegenstander gunnen en gaf beduusd op. De uitzinnige Gantwarg werd vervolgens op de 
schouders gehesen en het bleef nog lang onrustig in Schiedam. 
 

66. Langverwachte WK-match in aantocht 
  
Op zaterdag 6 juni zal in het Muziekkwartier in Enschede het startschot worden gegeven voor 
de langverwachte tweekamp om het Wereldkampioenschap dammen 2009. De 
hoofdrolspelers zijn de twee meest toonaangevende internationale grootmeesters van dit 
decennium- meer dan Sijbrands, Tsjizjow of Prosman-: de regerend wereldkampioen 
Alexander Schwarzman en zijn uitdager, voormalig wereldkampioen Alexander Georgiev. 
Om het treffen tussen deze twee damfenomenen te omschrijven, zijn commentatoren zoals 
gewoonlijk massaal vervallen in lege opposities: boekhouder versus beest, psycholoog versus 
strijder, introvert versus extrovert, geduld versus bravoure, en ga zo nog maar even door. De 
kritische lezer merkt wellicht dat hiermee in feite niets is gezegd over de daadwerkelijke 
speelkracht van deze topspelers. U moet het deze ploeterende damanalytici maar niet kwalijk 
nemen: hoe is het immers mogelijk de speelsterkte te beschrijven van twee damidolen wiens 
stijl en kracht onbegrijpelijk zijn voor de gemiddelde damfanaat? Ik strooi liever meer 
pretentieloos rond met enkele algemene termen: levensgevaarlijk, onbegrijpelijk, 
ongeëvenaard, strijdbaar en (gelukkig) feilbaar.  

En met de voorzichtige prognose dat deze WK-match in de damannalen zal worden 
vermeld als de meest sensationele, spannende en technische hoogstaande tweekamp uit de 
geschiedenis. Tenminste, sinds de matches tussen Gantwarg en Clerc of Wiersma en Wirny 
uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Trouwens, Georgiev gaat de match gewoon winnen. Van 
de 35 historische ontmoetingen tussen Georgiev en Schwarzman zijn in totaal 6 beslissingen 
gevallen (3-3), waarbij aangetekend dient te worden dat Schwarzman in het huidige 
millennium zijn concurrent maar een enkele keer de zegepaal heeft gebonden. Daarentegen 
stammen de drie overwinningen van Georgiev juist uit de periode 2002-2009. Dat zegt nogal 
wat.  

De laatste zege van Schwarzman, geboekt tijdens de 
barrage van het Europees kampioenschap 2002, wil ik u niet 
onthouden (zie diagram). In de voorgaande fase heeft 
Georgiev (wit) getracht een grote tempovoorsprong te 
ontwikkelen om het klassieke speltype te verbreken. Door 
zorgvuldig spel van Schwarzman is hij daar thans niet in 
geslaagd: het gebrek aan reservezetten begint de witspeler 
sterk op te breken. In de partij wist Georgiev geen oplossing 
te vinden voor zijn problemen en zette hij foutief voort met 
46.34-29? 23x34 47.30x39. Hij had zich echter verrassend 
kunnen redden met de uitval 46.28-22! 07-11 47.33-28! 
Zwart kan dan de witte stelling niet goed opsluiten via 47...08-12, aangezien de remise-
maanslag 48.27-21! 18x16 49.34-29 24x31 50.30-24 19x30 51.28x06= roet in het eten gooit. 
Wit kan uiteraard na 47...08-12 niet vervolgen met 48.38-33?- een zet die wel volgt op 
47...10-15- vanwege de hielslag 48...23-29 49.34x23 18x38 50.32x43 13-18! Z+. Georgiev 
had echter overzien dat na de schijnbaar winnende forcing 47...24-29(!) 48.25-20 14x25 
49.30-24 19x39 50.28x19 13x24 51.22x02 39-44(!) 52.02x16 44-50, hij nog juist naar remise 
kon combineren met 53.27-21! 16x27 54.38-33!=.  

In de partij maakt Schwarzman uiterst koelbloedig het karwei af, al spartelt Georgiev 
nog lang door: 47...18-23 48.28-22 7-11 49.33-28 10-15 50.38-33 23-29! 51.35-30 Een 
noodzakelijk offer, maar zonder daadwerkelijke compensatie: 51...29x38 52.32x43 24x35 
53.39-34 8-12(!) 54.43-39 12-18 55.34-29 15-20 56.39-34 19-24 57.28-23 24x33 58.23x12 
33-38 59.37-32 38-43 60.22-17 Wit verkrijgt nog een eindspel, maar is natuurlijk volslagen 



kansloos: 60...11x31 61.12-7 13-19 62.32-28 43-49 63.28-22 49-21 64.7-1 31-36 65.1-29 36-
41 66.29x15 35-40 67.34x45 41-47 68.25-20 14x25 69.15-10 19-24 70.22-18 21-3 en wit gaf 
zich moegestreden gewonnen.  
 

71. Schwarzman toont weerbaarheid 
 
Soms leek het wel alsof Georgiev gewoon niet wilde winnen. Tenminste, hij heeft in de 
reguliere partijen niet één keer werkelijke winstkansen gehad, terwijl Schwarzman 
aantoonbaar tot twee keer toe de winst heeft gemist. Ik geef toe: slechts twee mogelijkheden 
om een beslissing af te dwingen  is vrij karig voor een tweekamp van twaalf partijen tussen de 
meest originele en slagvaardige spelers van dit decennium. Hoe dan ook, Schwarzman heeft 
in veruit de meeste partijen het initiatief naar zich toegetrokken en zijn uitdager flink laten 
zwoegen om de remisehaven te bereiken. Opmerkelijk is daarnaast de bewuste, tactische (en 
bovenal: ongelukkige) keuze van Georgiev om de omsingelingsspecialist Schwarzman met 
zijn eigen wapens te bestrijden. Kenmerkend is de openingskeuze van de vice-
wereldkampioen: in vijf van de zes witpartijen besloot hij enige ouderwetse (maar 
ontegenzeggelijk scherpe) Keller-variaties te hanteren.  

In de vierde matchpartij is Georgiev met zijn omsingelingsstrategie begonnen en heeft 
dit, ondanks een allesbehalve geslaagde zesde partij, tot het einde toe volgehouden. Van alle 
tientallen, zoniet honderden mogelijke openingen, heeft hij in zijn zes witpartijen welgeteld 
vijf keer juist deze opening gekozen. Natuurlijk, er zijn heel veel verschillende varianten 
mogelijk binnen deze opening en ‘de Keller’ staat te boek als een speltype op het scherpst van 
de snede. Een ambitieus uitgangspunt, maar wel een uiterst vreemde en opvallende tactiek. De 
Keller staat immers eveneens te boek als vrijwel uitsluitend kansrijk voor de zwartspeler. De 
reden is aldus niet helemaal duidelijk- zelfs niet uit het onlangs gepubliceerde verslag van de 
vice-wereldkampioen op het forum van de Russische dambond. Het lijkt- als u mij een 
psychologische invalshoek toestaat- er sterk op dat Georgiev het niet kon verkroppen dat de 
witte theoretische Keller daadwerkelijk minder kansrijk is.  

In de reeds genoemde zesde partij moest Georgiev zwaar verdedigen, waarbij achteraf 
uit zorgvuldige analyse bleek dat Schwarzman een sluitende winstgang heeft gemist. Toch 
ging Georgiev twee partijen later weer vrolijk van start met de openingszetten 1.33-29 17-22, 
zij het om weer een andere, veel minder bekende variant in de Keller te spelen. Pas in de 
allerlaatste reguliere partij, waarin tot de 22ste zet nog nagenoeg dezelfde stand op het bord 
stond als twee partijen ervoor, kon Georgiev enigszins zijn gelijk halen. Voor het eerst in de 
hele match leek hij Schwarzman- die zich nauwkeurig verdedigde- in gevaar te kunnen 
brengen. Op het Russische forum wijt Georgiev dit kleine succes aan een wijziging van zijn 
algehele bestrijdingstactiek. Ziet u het, zie ik het?   
De beslissing is uiteindelijk gevallen in de diepe verlenging: in de barragepartijen met 
versneld tempo moest de uitdager uiteindelijk het hoofd buigen voor de wereldtitelhouder. 
Het is de vraag of het Georgiev te doen is geweest juist in de extra speeltijd zijn tegenstander 
knock-out te slaan. Het lijkt niet onlogisch: voorafgaand aan de match was hij vanwege zijn 
uitstekende fysieke gesteldheid de torenhoge favoriet bij de eventuele (lees: 
hoogstwaarschijnlijke) barrages. Deze favorietenstatus werd enkel vergroot door zijn 
getoonde vermogen zich te redden uit de meest dubieuze standen. Ongetwijfeld hebben de 
gemiste winsten geen heilzame invloed gehad op de mentale gesteldheid van zijn opponent. 
Uiteindelijk telt natuurlijk enkel wie de werkelijke winnaar is geworden van de match. 
Schwarzman, onmiskenbaar de terechte kampioen, toonde de grootste strijdbaarheid, 
weerbaarheid en wilskracht. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van de vice-
wereldkampioen zelf.   
 
 



89. De ruggengraat van het KNDB-trainingsgebouw 
 
Op zondag 7 november a.s. vindt in het Gelderse Arnhem de jaarlijkse selectiedag plaats voor 
de deelname aan de prestigieuze centrale trainingen van de KNDB. Maar liefst 99 ambitieuze, 
jonge dammers zullen in vier verschillende categorieën onderling de strijd aangaan om één 
van de (maximaal) 39 vrijgekomen plaatsen te bemachtigen. Gedurende de 7-urige 
kwalificatie worden de kennis en vaardigheden van de deelnemers aan de tand gevoeld door 
tal van schriftelijke testen- begrippen, combinaties, positiespel, eindspel-, terwijl de dag wordt 
afgesloten met een slopend sneldamtoernooi. Bij de definitieve selectie van de nieuwe lichting 
van trainingsdeelnemers wordt bovendien gekeken naar de individuele prestaties in 
toernooien en wedstrijden.  
 Het instituut ‘centrale trainingen’ vormt, sinds haar ontwikkeling vanaf het einde van 
de jaren ’60 van de vorige eeuw, de ruggengraat van het trainingsgebouw van de KNDB. Haar 
ontstaansgeschiedenis begint in feite in 1967: het jaar dat een nieuwe generatie van topspelers 
-onder leiding van blikvangers Sijbrands en Wiersma- definitief doorbrak. De nationale 
dambond wilde de ontwikkeling van deze generatie ondersteunen, en met behulp van 
recentelijk verworven overheidssubsidies werd een landelijke toptraining ingesteld. Als 
trainer werd meervoudig wereldkampioen Piet Roozenburg aangetrokken, die in 
samenwerking met Ton Sijbrands leiding gaf aan een groep van 18 spelers.  

De organisatie van deze training had echter eveneens een directe, meer gevoelige 
aanleiding: de klinkende nederlagen van het Nederlandse team in de interlands tegen de 
vertegenwoordigers van de Sovjet-Unie. Roozenburg en consorten zetten een veelzijdig 
traject uit om de suprematie van de Oostblokkers te doorbreken. Zo werd in de eerste 
trainingen een dokter uitgenodigd om de bierdrinkende en kettingrokende dammers te 
adviseren over voeding en beweging. Het gewenste resultaat kwam in 1972.   

De centrale training voor de jeugd tot en met 18 jaar werd gestart in het begin van de 
jaren ’70 onder de regie van nationaal meester Jan Bom. Pas 
vanaf het midden van dat decennium werden gestaag nieuwe 
trainingsgroepen gevormd, zoals de NST, CJT, CAT en 
NDT. De geboorte van de meisjes- en pupillentraining 
(CMT en CPT) heeft moeten wachten tot de eerste jaren van 
het nieuwe millennium. Enkele jaren geleden is met het 
toevoegen van de CTG -trainingen van en voor voormalig 
erkende talenten uit het Talentontwikkelingsprogramma- het 
totale aantal trainingsgroepen naar acht opgeschroefd. 

In 1972 werd de trainersstaf aangevuld met het niet 
weg te denken boegbeeld van de bondstrainingen: Jan de 
Ruiter, later Swami Nikhililanda, en binnen de damwereld beter bekend als Nikhila. Voor een 
periode van maar liefst 33 jaar heeft Nikhila met veel verdienste de functie bekleed als trainer 
van de junioren en aspiranten. Ik heb zelf het genoegen mogen smaken om van 1998 tot 2004 
de trainingen bij te wonen van deze geweldige trainer. Het is opmerkelijk dat deze 
onovertroffen didacticus geen enkele opleiding heeft genoten in het onderwijs. Hij is een 
voorbeeld en inspiratie voor alle trainers.  

Ik wil u een traditioneel combinatiefragment uit de CJT- en CAT-trainingen niet 
onthouden (zie diagramstand). Nikhila kon het eenvoudigweg niet laten deze fraaie 
openingsklapper (uit de partij J. Smits- W. van der Braak) tenminste eenmaal per jaar te laten 
zien. De oplossing is als volgt: 1.37-31! 26x37 2.24-19 13x24 3.34-30 25x23 4.28x30 37x28 
5.33x13 8x19 6.27-22 17x28 7.30-24 20x29 8.39-33 28x39 9.43x5! en wit won snel.  

 
 
 



98. Het kaf en het koren 
 
Het aanbreken van het nieuwe kalenderjaar markeert traditioneel de start van de tweede helft 
van de nationale clubcompetitie. Met nog vier officiële speelrondes te gaan wordt in de elf 
landelijke klasses steeds meer het kaf van het koren gescheiden. Het koren zijn de teams die 
nog in de race zijn voor het kampioenschap of promotie, maar ook zij die zich met hand en 
tand verzetten tegen dreigende degradatie. Hun teamleden weten tenminste nog waarom ze bij 
het krieken van de dag in de vrieskou bij de bus staan te wachten om de reis van Geleen naar 
Warnswerd te maken. Er staat immers iets op het spel.  
Tot het kaf behoren de teams die voor spek en bonen hun wedstrijdpunten bijeen mogen 
sprokkelen, die bij het sluiten van het zoveelste seizoen zoals verwacht in een anonieme 
middenmoot zijn geëindigd. Het is een vertrouwd seizoen geweest: in de eerste drie ronden 
werden precies voldoende punten gehaald om alle ambities en angsten teniet te doen. De 
voorzitter en bevriende sponsor zijn blij dat de club zich weer zo makkelijk heeft kunnen 
handhaven, terwijl het handjevol topspelers hun beloofde zakcenten kan incasseren. Wie heeft 
er na een veeleisende kantoorbaan doordeweeks immers nog de puf om de spanningen van 
een zwaar seizoen het hoofd te bieden?! 
 Het kaf dat hoopt in de toekomst tot het koren te behoren, stort zich echter elke 
wedstrijd  volop in de strijd onder het mom van ‘de sportieve plicht’. Bovenal is de sportieve 
plicht niets anders dan een sadistisch oergevoel, dat is gericht om de kampioensambities of de 
overlevingsdrang van het koren te vermorzelen. Of dacht u soms dat vanwege een sportieve 
plicht met 15-5 de vloer wordt aangeveegd met een aankomende degradant? Of dat de 
wedstrijd Orfam Telecom Twente-VBI in de laatste ronde werd aangegrepen door de 
Hengelo’ers om ‘de kampioensstrijd spannend te maken’?  De doelstelling van de Tukkers 
was simpelweg dat de superieur geachte(!!) Huissenaren het 
pand vernederd zouden verlaten. Vertelt u mij: wat heeft dit 
in de verste verte met sportiviteit te maken? Het heeft met 
sport te maken! 
 In dit kader ben ik alvast begonnen met mijn 
voorbereidingen op de kraker tussen Van Stigt Thans en 
Orfam op 6 februari aanstaande. Het lijkt me heerlijk om 
tegen Jeroen van den Akker, met 12 punten uit 7 wedstrijden 
de huidige topscorer van de Ereklasse, bij een tussenstand 
van 9-9 met de onderstaande remisetruc op de proppen te 
komen. Om de strijd om het kampioenschap spannend te 
houden natuurlijk. In deze stelling denkt zwart de overwinning op zak te hebben, aangezien 
hij op 1.24-20 14-19 2.20-15? eenvoudig 2...19-24! speelt. In de partij volgt inderdaad 1.24-
20! 14-19 en terwijl zwart al de 0-2 op zijn notatiebiljet noteert, speelt wit 2.46-41! 36x47 
3.20-15! 47x24 4.25-20! met een verrassende en pijnlijke patstelling.   

 


