Delft, 3 december 2015

Aan FMJD, KNDB, Bondsraad, Het Damspel,
Het Damspel, Forum World Draughts, diverse
personen uit de damwereld

- drie bijlagen

Beste mensen,
Het aantal remises tussen spelers uit de mondiale toptien ligt rond de 95%. Lager zal het niet
meer worden. Bij de WK-match Georgiev-Ndjofang eindigden zelfs de meeste
superblitzpartijen in remise… Zie bijlage 1.
Naast de publicitaire schade die ons damspel wordt toegebracht, wordt de sportieve schade
schromelijk onderschat. Men hoeft geen groot denker te zijn om te begrijpen dat een partij die
met bijna 100% zekerheid in remise zal eindigen invloed heeft op het spel.
Bij het WK in Emmen werd het remiseprobleem enigszins aan het zicht onttrokken door het
spannende toernooiverloop en de kans op een Nederlandse wereldkampioen. De tabellen in
bijlage 2 geven echter een duidelijk beeld.
De FMJD liet in de match Georgiev-Ndjofang na elke remise barrages met versneld tempo
spelen. Met alle respect, dit getuigt niet van veel inzicht in het probleem. Onherroepelijk
draaien vele barrages uit op superblitz, oftewel vluggertjes. Verdraagt dit zich met het
uitdragen van dammen als een diepzinnige denksport? Beter lijkt mij om het probleem serieus
te nemen, te analyseren en op te lossen.
In de jaren 2001-2008 is in Delft geëxperimenteerd met hervorming van de puntentelling op
het allerhoogste niveau. De materie is uitgebreid geanalyseerd met deelnemende
grootmeesters. Zie bijlage 3, een verklaring uit 2004 van tien internationale grootmeesters.
(Door mij uit het Engels vertaald, HdW). De verklaring heeft weinig aan actualiteitswaarde
ingeboet.
Het internationale damspel zoals we dat nu kennen heeft zich in vele eeuwen stap voor stap
ontwikkeld. Invoering van de meerslagregel, van zwakke naar sterke dam, van 64 velden naar
100 velden, enzovoorts. Is het spel nu af? Nee, het wordt tijd voor een volgende stap.
Een paar kanttekeningen. Een beperkte groep dammers verzet zich hevig tegen hervorming
van de puntentelling. Uiteraard zijn hun bezwaren bekeken. Veelal gaat het om sterk
uitvergrote emotionele bezwaren en (vermeende) persoonlijke belangen.
Een meerderheid van de dammers heeft er geen behoefte aan om zelf met een aangepaste
puntentelling te spelen. Zij hoeven zich geen zorgen te maken, het gaat om het topniveau.
Volgend jaar speelt Jan Groenendijk een match om de wereldtitel tegen Georgiev. Denk ook
even aan de euforie in 1972 toen Ton Sijbrands wereldkampioen werd. En aan de omslag in
1973 toen Sijbrands-Andreiko transformeerde van ´match van de eeuw´ naar ´match van de
geeuw´. Uiteraard ben ik altijd bereid mijn ervaringen te delen en te helpen bij het oplossen
van het probleem.
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