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De eerste Poolse wereldkampioen
Dammen op de honderd (of eigenlijk vijftig) velden is internationaal de meest verbreide variant van het damspel. Sinds de
verschijning van het boek Essai
sur le jeu de dames à la polonaise
van de Fransman Manoury in
1770 wordt het ook wel ‘Pools
dammen’ genoemd.
Manoury voert in zijn boek daadwerkelijk een Poolse edelman op,
die het spel in Parijs – waar toen
op 64 velden werd gespeeld – zou
hebben geïntroduceerd. Latere
damhistorici als de neerlandicus
Arie van der Stoep wezen erop
dat de uitdrukking à la polonaise
ook ‘van vreemde herkomst’ kan
hebben betekend.
Bij mijn weten is het internationale dammen pas ruim na WOII
in Polen gaan leven door zendingsarbeid vanuit de Sovjet
Unie. Oud-wereldkampioen (1960
en 1964) Slawa Sjtsjogoljev, reisde

vaak naar Polen om simultaans
en trainingen te geven. In de
jaren tachtig braken sterke Poolse
spelers internationaal door, denk
aan Thomas Miksa en Pjotr
Chmiel. Toch kwamen ze nooit in
de buurt van de wereldtop.
Daarvoor moet je bij de Poolse
vrouwen zijn: Ewa Minkina, getrouwd met Belgisch kampioen
Ronald Schalley, miste in haar
beste jaren de wereldtitel bij de
vrouwen op een haartje.
Maar eindelijk is ze daar: de eerste Poolse wereldkampioen!
Van 2 tot en met 8 september
vond in het Poolse Karpacz de
WK-match om de wereldtitel bij
de vrouwen plaats tussen de
Poolse Natalia Sadowska en de
Nederlandse/Wit-Russische Olga
Kamysjleeva.
Anders dan veel kenners verwachtten won de jongste van de
twee met overmacht. Zowel de

eerste als de derde reguliere partij
werd door Sadowska – uitkomend
voor kersvers Ereklasser Hoogeveen in de clubcompetitie – gewonnen. Ook in de rapid- en
blitzpartijen die op een remise
volgden verzamelde louter de
Poolse zoveel punten, dat haar
eindoverwinning al na zeven
ronden vaststond.

diagram
Olga Kamysjleeva-Natalia Sadowska
Derde Matchpartij, 4 sept. 2016,
na 22…2-8.
Zwart is met een sterk centrum
uit de opening gekomen en ontketent een verwoestende flankaanval. Als Iser Koeperman nog
leefde zou hij het volgende verloop hebben opgenomen in een
nieuw leerboek over Strategie.
23.39-33 16-21! 24.43-38 21-27
25.41-37 1-07 26.33-29 18-23

27.29x18 13x22 28.38-33 19-24
29.30x19 14x23 30.42-38 10-15
31.35-30 23-28! 32.48-42 28x39
33.38-32 27x38 34.42x44 22-27!
35.44-39 12-18 36.40-34 8-13
37.39-33 9-14 38.30-24 07-12
39.45-40 18-23! 40.40-35 12-18
41.35-30 17-22! 42.34-29 23x34
43.30x39 13-19 44.24x13 18x09
45.39-34 14-19! 46.37-31 19-23!
47.47-42 23-28 48.33-29 9-14
49.34-30 3-9 50.30-24 9-13
51.42-38 11-17 52.38-33 28x39
53.29-23 27-32! 54.31-27 22x31
55.26x28 39-43! 56.25-20 14x25
57.23-19 13-18 58.19-14 25-30!
59.24x35 15-20! 60.14x25 43-48!
61.28-23 18x29 62.25-20 48-25!
En nadat Sadowska ook het eindspel voorbeeldig heeft afgewerkt,
moest Kamysjleeva zich gewonnen geven.
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