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Aantrekkelijkheid
en gelijkspel als
uitslag van een
sportwedstrijd
wordt als minder aantrekkelijk ervaren. Winnaars en verliezers worden er gevraagd.
Een dampartij winnen
is op het hoogste niveau
een lastige opgave. Men
dient daartoe alle stukken van de tegenstander
te slaan (of volledig vast
te zetten, maar dat is
zeldzaam). Als de tegenstander een enkele dam
overhoudt zijn er liefst
vier nodig om hem te
vangen. In mijn trainingspartijen met Martin Dolfing geven wij de
meerderheidspartij een
kleine beloning als hij de
enkele dam (alleen dan)
niet kan vangen. Een
simpel systeem, in de
geest van het damspel,
dat naast de uitslagen
2-0 en 1-1 een derde
kent, bijvoorbeeld 1,30,7. De beloning voor een ¬ Diagram 1
‘klein resultaat’ moet ons
inziens niet te groot worden, want compleet winnen is moeilijker en aantrekkelijker. Het experiment bevalt en is ook aan
kinderen eenvoudig uit te leggen.
Bij de World Mind Sports Games in Lille
hanteerde de werelddambond een ander
systeem om de remise zelfs geheel uit te
bannen. Winnen in de eerste partij met
normale bedenktijd levert een 12-0 zege op.
Wordt het remise dan volgt een rapidpartij,
die met 9-3 beslist kan worden. Daarna een
blitzpartij (8-4) en als ook die remise wordt
tenslotte een serie partijen binnen korte
bedenktijd waarin bij herhaalde remises
het verstrijken van de tijd de beslissing
(7-5) brengt.
Zelfs als toeschouwer vond ik de sessies,
die niet zelden duurden van tien uur ’s
ochtends tot na zessen, vaak te veel van het
goede. Bij een open toernooi als dit weet
een journalist bovendien niet meer waar hij
kijken moet, want er worden honderden
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partijen op een dag gespeeld. Er werden daarnaast nog rapid- en
blitztoenooien gespeeld!
Diagram 1
Roel Boomstra-Valery Kudriavcev
WMSG Lille, 2e ronde,
na 46.43-39.
Met 46…7-12! kon
zwart binnen de remisegrens blijven, al zou wit
door bijvoorbeeld 47.2822 17x28 48.38-32 28x48
49.39-34 48x30 50.35x4
12-17 51.4-13 17-22
52.27x18 26-31 53.13-19
wel een klein resultaat
kunnen afdwingen als
‘de regel van de laatste
man’ zou gelden. Zwart
maakte een grove fout
met 46…9-13?? en moest
zich na 47.27-21! 7-12
48.28-22 17x28 49.38-33
26x17 50.33x11 12-17
51.11x22 25-30 52.35x24
19x30 53.22-17 30-35
54.17-12 gewonnen geven.
In de voorlaatste ronde
wist Roel een sterke
grootmeester te vloeren.
Diagram 2
Roel Boomstra-Jevgeni Vatoetin
WMSG Lille, 8e ronde, na 41.43-39.
Dat het uiterst defensieve 41…14-20 de
enige is, wou er bij de Witrus niet in.
41…23-29? 42.39-33! 18-23(?)
Langer verweer biedt 17-22. Nu wint wit
afgemeten.
43.16-11 17-21 44.27x16 6x17 45.48-42
12-18 46.42-37 8-12 47.37-31 17-21
Zwart loopt vast en moet offeren.
48.16x27 12-17 49.31-26 18-22 50.27x18
23x12 51.32-27 12-18 52.26-21! 17x26 53.2822 26-31 54.22x13 19x8 55.30x10 31x22
56.33x24 15x4 57.38-32 8-12 58.24-19 12-17
59.19-13 17-21 60.13-8 22-27 61.8-2 en zonder 62.2-16 af te wachten geeft zwart op.

