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Nummer 1 niet naar WK
Zoals bij veel kleine sporten ergert de selecte groep profs zich
aan de krakkemikkige organisatie
van hun wedstrijden. Tijd om zich
te organiseren gunnen de damgrootmeesters zich niet, druk als
ze zijn om hun eigen nerinkje
draaiend te houden.
Dat is de topspelers aan te rekenen, zo hield IJsbrand Haven,
organisator van het laatste NK, ze
onlangs voor bij de sluiting van
dat toernooi.
De bestuurders van de dambonden vormen een organisatie die
plannen doordrukt zonder de
topspelers te raadplegen. Die
ondemocratische houding is ze
kwalijk te nemen. Samen moeten
spelers en bestuur werken aan
een sterker gebouw, anders gaat
onze sport eraan.
Vorige week kon u lezen hoe
Alexander Getmanski kampioen
van Rusland werd. Op de jongste
ratinglijst van de werelddambond

FMJD prijkt hij als derde. Nummer 1 is oud-wereldkampioen
Alexander Schwarzman, voor
opvolger Alexander Georgiev.
Zo’n ratinglijst geeft een goede
krachtsindicatie. Je zou verwachten dat Schwarzman en Getmanski tot de kanshebbers behoren in
november bij het WK in Emmen.
Niet: ze doen niet mee!
Vorig jaar organiseerde de FMJD
in zijn gemakzucht een open
toernooi in Tallinn, met het predicaat EK. In de tombola van 75
deelnemers werden ook de Europese startbewijzen voor het WK
verdeeld. Schwarzman en Getmanski vielen buiten de boot op
tegenstanderrating. Verder sneuvelden bijvoorbeeld Guntis Valneris, Pim Meurs en Vadim Virny.

diagram 1
Bonadykov-Schwarzman
(Kampioenschap van Rusland
2015, na 40…7-11)

In bedenkelijke stand maakte wit
een duidelijke fout:
41.37-31? 11-17?
Schwarzman is gefocust op het
uitbaten van zijn positievoordeel
en mist de
combinatie 14-20!, 4-10, 28-32,
32x12 met winst.
42.30-25?
Alleen 42.38-33 biedt nog enige
weerstand.
42…17-21!
Nu houdt wit de aanval niet onder controle. Zeker niet nadat
zwart de herkansing
43.24-20?? 28-32!
wel verzilverde.

diagram 2
Schwarzman-Verchovitsj
(Kampioenschap van Rusland
2015, na 37…20-24)
Het slot van een intrigerende
partij tegen de ervaren trainer
van de Russische bond.
38.21-17!

Ook 38.28-22! 18-23 39.33-28 12-18
40.22-17! is een goed plan.
38…12x21 39.26x17 30-34(?)
Meer verweer biedt 39…29-34
40.44-40! (40.27-21? 16x27 41.32x21
2-7! 42.21-16 8-12 43.17x8 13x2
44.44-40 34-39! en zwart heeft
voldoende compensatie voor
remise) 40…24-29 41.33x35 2-7
42.40x29 19-23 43.28x19 13x42
44.43-38 42x33 45.17-11 18-22
46.11x13 22x31 47.13-9 31-36 48.9-4
33-38 49.32x43 36-41, al lijkt dit
eindspel winnend voor wit.
40.28-22!
Nu komt het niet meer van een
eindspel. Na
40…18-23 41.44-40!
speelde zwart voor de tribune nog
even 41…24-30 42.33x35 13-18
43.22x24 8-12
44.40x7 2x31 om het na 45.32-27
op te geven.
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