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Friese dammers weer actief
De Oldehove Vierkamp in Leeuwarden werd op voorspraak van
Harm Wiersma gespeeld met de
bedenktijd van een uur per speler.
Wiersma introduceerde dat speeltempo als speler/organisator in
het onvergetelijke WK-rapid van
1999, waarvoor de sterkste spelers ter wereld waren uitgenodigd. In dit tempo was het goed te
doen om twee serieuze partijen
per dag te spelen. Om de beurt
met wit en zwart tegen dezelfde
tegenstander. De spelers bleven
gekluisterd aan het bord om geen
bedenktijd te verspillen. Ook
spaarden de topgrootmeesters
elkaar niet, waardoor het winstpercentage hoger lag dan in een
regulier WK-toernooi. Daar wordt
vaak op energie bezuinigd om de
honger met kleinere vissen te
stillen.
Winnaar werd de rijzende ster

Alexander Georgiev, die de wereldkampioenen Harm Wiersma,
Anatoli Gantwarg, Aleksej Tsjizjow, Guntis Valneris en Alexander
Schwarzman voorbleef.
Organisator Ger van Gelder en
zijn team – onder meer ook werkzaam voor Ajax – zorgde met een
begroting van meer dan twee ton
voor chique speellocaties door
heel Nederland. Ton Sijbrands
demonstreerde de partijen voor
een enthousiast publiek.
Ook de spelers waren zeer te
spreken over de formule, maar
vertegenwoordigers van KNDB en
FMJD lieten pas bij de sluiting
hun gezicht zien. Vanaf het
spreekgestoelte oreerden de
bobo’s afgemeten ‘dat ze het
concept zouden evalueren’. Toen
zakte Wiersmas broek af.
Hij besloot een tijdlang andere
dingen te gaan doen. En de aimabele Ger van Gelder hebben we

nooit meer teruggezien in de
damwereld.
Een reprise van dit geweldige
toernooi is er dus niet gekomen.
Met bewondering (en lichte jaloezie) volg ik soms dagenlang de
prachtig georganiseerde snookertoernooien, die ons een spiegel
voorhouden. De Engelsen hebben
geleerd hoe je van een mooi
kroegspel topsport en top-entertainment kunt maken.
De vierkamp in Leeuwarden
eindigde in een gedeelde zege
voor Martin Dolfing en Leopold
Sekongo (5 uit 3).
In de opgave van vorige week,
luidde de opgave: waarom zou
zwartspeler Jan Adema na 48...2025!! gewonnen staan?

diagram 1
Oplossing: Na 48...20-25 49.44-40
(na 49.33-29 wint zwart door
13-19!, 19-23, 25-30, 27-32, 26-31,

21x43) 49...13-19! 50.40-35 (50.3329 3-9! 51.29x18 19-23 etc.) 50...1924! had Nick de la Fonteyne
kunnen opgeven.
De speler van Huizum begon het
toernooi al niet fijn.
Jan Adema-Leopold Sekongo
1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32
6-11 4.34-29 11-17 5.40-34 19-23
6.41-37 14-19 7.46-41 10-14 8.4540 5-10 9.29-24 20x29 10.33x24
19x30 11.34x25 14-19 12.39-33
9-14 13.44-39 7-11 14.40-34 15-20
15.32-28 23x32 16.37x28?
Opgejut door het snellere tempo
trapt wit in een bekende combinatie.

diagram 2
Ontdek zelf hoe zwart wint.
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