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Over het speeltempo
et damleven in de
aanloop naar het
nieuwe jaar werd
beheerst door toernooien
met een sterk versneld
speeltempo. In Peking
trad de wereldtop van
12-18 december aan in de
World Mind Games om
elkaar te bekampen in
rapidpartijen (winnaar
Alexander Georgiev na
barrage met Roel Boomstra), blitzpartijen ( 1.
Joël Atse, Ivoorkust!) en superblitz (Alexander Schwarzman). Veel deelnemers namen
na afloop rap het vliegtuig om elkaar op 21
en 22 december de wereldtitel sneldammen
te betwisten in Den Helder. Het podium
werd daar bevolkt door Schwarzman, voor
Georgiev en Valneris. Boomstra laste een
rustpauze in. Zijn honneurs werden prima
waargenomen door clubgenoot Wouter
Sipma, die in het ijzersterke veld van twintig finalisten als elfde eindigde.
Vanwaar de obsessie van huidige denksportbestuurders voor een sneller speeltempo? Laten we eerst vaststellen, dat er
niet zoiets bestaat als een ‘natuurlijk’ tempo
voor een dampartij. Voor serieuze toernooien is het al zo’n honderd jaar gebruikelijk
om de bedenktijd voor een partij te beperken tot een gemiddelde van vier tot zes uur;
zo ongeveer de tijdspanne tussen twee
maaltijden of van maaltijd tot bedstee. In
zijn Zak-encyclopedie voor dammers uit 1960
definieert J.F. Moser sneldammen nog als:
‘partijen van zeer korte duur, die slechts als
attractie worden gespeeld’. Die houding is
veranderd, maar zoals Sijbrands het onlangs
verwoordde, is de kans dat er bij zo’n moordend speeltempo ware kunstwerken worden gecreëerd gering. Met hem en vele
anderen vind ik het dan ook zonde, al was
het maar van de kerosine, dat de wereldtop
in Peking geen klassiek speeltempo hanteerde. Oud-wereldkampioen Sjtsjogoljev
becommentarieert de drift tot regelverandering bij de bestuurders bondig in zijn
onlangs in het Nederlands verschenen
boek: ‘Dat doen de organisatoren van toernooien om het aantrekkelijker te maken
voor het publiek. Maar alles heeft een
grens: je kunt het kind met het badwater
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weggooien’.
Roel Boomstra-Alexei
Tsjizjov
(Peking Blitz, 15 dec.
2013)
1.34-29 18-22 2.32-28
16-21 3.40-34 11-16 4.3732 13-18 5.45-40 9-13
6.31-26 7-11 7.41-37 1-7
8.46-41 4-9 9.50-45 19-23
10.28x19 14x23 11.35-30
21-27 12.32x21 16x27
13.40-35 13-19 14.37-31
8-13 15.44-40 20-24
16.29x20 15x24 17.30-25 23-28 18.34-29
10-15 19.29x20 15x24 20.40-34 5-10 21.4137! 18-23
Er dreigde 35-30, 34-30, 38-32, 39-33 met
dam op 5.
22.34-29! 23x34 23.39x30 28x39 24.43x34
13-18 25.37-32! 11-16 26.32x21 16x27 27.4237! 6-11 28.37-32 11-16 29.32x21 16x27
30.38-33!
Diagram
30…27-32
Zwart ziet natuurlijk de dam na 26-21,
25-20, 48-42, 30-25, 35x4, die na 30…18-23?
wel degelijk gevaarlijk was.
31.34-29 10-15 32.29x20 15x24 33.45-40
9-14
Na 33…18-23? 34.40-34! is de dreiging 3328, 34-29 onafwendbaar.
34.40-34 14-20 35.25x23 18x40 36.35x44
24x35 37.49-43
Net heeft Tsjizjov schijf 24 in veiligheid
gebracht, wordt zijn voorpost 32 op de
korrel
genomen.
37…7-11 38.33-29 3-9 39.47-42 22-28?
De stadgenoot van wijlen Kalasjnikov bezwijkt onder aanhoudend vijandelijk vuur.
Met
39…22-27 40.31x22 17x28 kon hij net buiten
schot blijven.
40.29-24! 11-16 41.24-20! 2-8 42.42-38!
Dodelijke zetdwang! Er volgde nog
42…17-21 43.38x27 21x32 44.26-21 16x27
45.31x33 12-18 46.48-42 en even later
gaf zwart zich over.
Dat dammen en sneldammen in 2014 vredig naast elkaar mogen bestaan.

