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Overal wordt gedamd
De damsport in Nederland heeft
het zwaar te verduren. Het wordt
door bedrijfstakken als voetbal,
tennis of wielrennen uit de markt
geconcurreerd. Door kranten en
andere media wordt het dammen
als commercieel onaantrekkelijk
beschouwd en derhalve steeds
vaker genegeerd. Wekelijkse
damrubrieken in de landelijke
kranten zijn een voor een verdwenen, met die van Harm
Wiersma in De Telegraaf als
laatste treurig slachtoffer.
Ook de verslaggeving over grote
evenementen als de nationale
competitie voor clubtientallen of
het Nederlands Kampioenschap is
op landelijk niveau vrijwel onzichtbaar geworden. Gelukkig
lopen regionale dagbladen als het
onze niet slechts achter het grote
geld aan en tonen ze nog interesse voor de sport waarin Nederland uitblinkt, met wereldkampi-

oen Roel Boomstra voorop.
Niettemin ontstaat er een gevaarlijke vicieuze cirkel: steeds minder media-aandacht betekent
minder aanwas van jeugdige
dammers. Een cirkel die moeilijk
te doorbreken valt. Anderzijds
worden dammers over de hele
wereld met elkaar verbonden
door het internet en krioelt het
overal van de activiteiten. Zo is er
momenteel in China een groot
toernooi gaande waar om forse
geldprijzen wordt gespeeld. Later
dit jaar wordt het wereldkampioenschap gehouden in Ivoorkust.
Op de website toernooibase.kndb.nl, die al jaren in de lucht
wordt gehouden door enkele
onvermoeibare Friezen, kan de
damliefhebber alle toernooien
goed volgen. Zo ben je met enkele
muisklikken in Wit-Rusland om
te zien hoe Jevgeni Vatoetin de
landstitel wint door een collega-

grootmeester te vloeren met een
geniepige combinatie.

diagram 1
Sergei Nosevitch-Jevgeni Vatoetin
Kampioenschap Wit-Rusland
2019, na 34...6-11.
Met zijn laatste onopvallende
opbouwzetje 6-11, heeft zwart
minder eerzame bedoelingen dan
wit vermoedt. Nosevitch ziet wel
dat 39-33?, door 23-28 en 4-10 of
48-43, door 23-29 en 4-10, verhinderd zijn, maar wat is er tegen op
35.38-33?. Dat maakte Vatoetin
hem snel duidelijk:
35...22-28! 36.33x22 11-17! 37.22x11
23-28! 38.32x23 2-7 39.11x13 9x49
en wit gaf het op.
diagram 2
In de Russische titelstrijd voor
vrouwen maakte het volgende
fragment furore.

Anastasia Arhangelskaja-Nurguyana Azarova
Kampioenschap van Rusland, na
33...9-14.
Wit heeft een gewonnen positie
bereikt, maar speelde in plaats
van 34.32-28! een andere.
34.48-42?, waarna zwart terug in
de wedstrijd kwam met 34...2530! 35.34x25 19-23. Nu heeft
zwart na 35.39-34 11-17! voldoende
compensatie, dus wit speelde
36.40-34? wat nog steeds lijkt te
winnen. Zwart heeft echter een
schitterende ontsnapping:
36...23-28!! 37.32x23
Na 37.33x22 24x33 volgt op 38x29
16-21! en op 39x28 13-19!.
37...16-21! 38.27x7 12x1 39.23x12
14-19! 40.25x23 13-18 41.29x20
18x49 en plotseling stond wit
totaal verloren.
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