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Onderwerp: Puntentelling bij het dammen

VERKLARING VAN EEN GROEP INTERNATIONALE GROOTMEESTERS
Graag geven wij onze mening over één van de meest belangrijke problemen in de damsport.
Het is duidelijk dat de ontwikkeling van elke sport afhangt van het imago dat de sport heeft in
de ogen van het publiek dat potentieel is geïnteresseerd in die sport. En daarvan afgeleid ook
in de ogen van potentiële sponsors en de media. Dit imago wordt grotendeels gevormd door
de aantrekkelijkheid van de partijen en matches van de sterkste spelers. We weten allemaal
dat de ontmoetingen tussen de sterkste spelers in het dammen niet interessant zijn vanwege
het enorme percentage remises. Als we bijvoorbeeld kijken naar de partijen tussen de tien
spelers met een rating boven de 2400, zien we een percentage tussen de 90% en 100%
remises.
Alle maatregelen tot nu toe van de FMJD en nationale federaties om dit probleem aan te
pakken hebben geen resultaat gehad. Bijvoorbeeld het setsysteem in WK-matches heeft alleen
geleid tot meer remises. Ook andere maatregelen, zoals het knockout-systeem, de 40 zetten
regel en de 3-0 voor een overwinning, hebben niet geleid tot een echt resultaat.
Wij zijn er zeker van dat alleen verandering van de puntentelling tot bevredigende resultaten
zal leiden. Vele sporten hebben een dergelijke aanpassing doorgevoerd. In de toekomst
moeten we het aantal remises drastisch reduceren.
Als een eerste stap stellen wij voor om een tussenscore tussen remise en winst in te voeren.
Dan hebben we 2-0, 1½, 1-1. We zien al dat deze score mogelijk is in Nederland. Op dit
moment wordt de score toegepast in het officiële kampioenschap van West-Holland. In dit
kampioenschap wordt het 1½-½ bereikt bij een materieel voordeel van tenminste drie schijven
(een dam telt voor twee schijven). De toernooien in Delft hebben aangetoond dat we wellicht
behoefte hebben aan experimenten met een voordeel van twee schijven of zelfs één schijf. Wij
verwelkomen elk ander initiatief in andere toernooien, we noemden reeds Delft. Wij hopen
dat spoedig andere grote toernooien, bijvoorbeeld Den Haag, zullen volgen. Meer
experimenten zullen helpen de beste oplossing te vinden.
Maar het is van het grootste belang dat spoedig de FMJD dit systeem accepteert en toepast in
alle toernooien en matches waar de meeste spelers een rating hebben van boven de 2350!
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