1e barragedag vol spektakel

There are no translations available.
Tijdens de eerste barragedag van de WK Match dammen 2009, hebben zowel
wereldkampioen Alexander Schwarzman als Alexander Georgiev één partij gewonnen.

Eerst won Georgiev in de tweede van drie rapid-partijen, waarna Schwarzman in de eerste
(eveneens van drie) blitz-partijen toesloeg en de uitdager een nederlaag toebracht op eigen
terrein. Daarmee trok hij de stand weer gelijk(1-1). Zondagochtend om 11 uur begint de eerste
van drie "micromatches". Daarna zal de wereldkampioen - de eerste die drie partijen weet te
winnen - hoe dan ook bekend zijn.

De organisatie haalde samen met de technici van de Universiteit Twente, alles uit de kast om
de toeschouwers ter plekke en via internet actueel van informatie te voorzien. Naast het
elektronische dambord, live chat en de directe analyses van de computer, waren de
verrichtingen van de spelers via streaming video te volgen en was het zaalcommentaar van
grootmeester Auke Scholma rechtstreeks te horen. Ook werden de partijen ogenblikkelijk
overzichtelijk bewaard, klaar om na te spelen.

De twee strijders om de wereldtitel lieten zich evenmin onbetuigd. Vanaf de eerste barragepartij
bestookten ze elkaar fel. In de tweede rapidpartij (waarin beide spelers twintig minuten
bedenktijd kregen en bovendien tien seconden bonus voor iedere uitgevoerde zet) was het al
raak. Nogmaals bestookte Georgiev met de omsingelende witte kleur Schwarzman in de
Keller-variant. Het leverde een ongekend spektakel op waarbij de witspeler tot het uiterste ging
om de zwarte aanvalslust in toom te houden. Toen Schwarzman iets te vroeg zelf de rand
opzocht, reageerde Georgiev ogenblikkelijk. In een moeilijk te doorgronden stand kwam
Schwarzman meer en meer onder tijdsdruk en raakte door combinatieve complicaties verstrikt
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in een levensgevaarlijk eindspel. Daaruit bleek geen ontsnappen meer mogelijk en Georgiev
boekte ondanks de geringe beschikbare tijd "een grootse strategische overwinning", zoals in de
chat werd doorgegeven door de Nederlandse topspeler Wieger Wesselink.

In de pauze na deze partij herpakte Schwarzman zich meteen. Hij voelde zich na de nederlaag
vreemd genoeg rustiger en zette meteen aan om de stand gelijk te trekken. In de derde partij
van de dag (ook nog een rapidpartij) kwam hij meteen al gevaarlijk door, maar Georgiev had
scherp gezien dat hij zich nog juist kon verdedigen, hoewel hij de controle kwijtgeraakt leek te
zijn.

In de vierde partij was het wel raak. De beschikbare bedenktijd was daarin nog verder
teruggebracht. De spelers kregen daarin nog slechts tien minuten bedenktijd en vijf seconden
bonus bij het indrukken van de klok na iedere zet. Schwarzman vond halverwege de partij, met
een opgedrongen witte schijf op 15, het fraaie en verrassende 26. 14-20, en bezette daarna
sterk de centrumvelden. Georgiev was van zijn stuk gebracht en overspeelde vier zetten later
zijn hand met 30.48-42. Zwart ging in het centrum nog een stap verder en de witspeler kon
zeven zetten later niets anders dan een schijf offeren, waarna hij kansloos verloor. "Een
psychologisch heel belangrijke overwinning", aldus de wereldkampioen die zich zelfs afvroeg of
Georgiev in de WK-cycli ooit een sneldampartij had verloren.

Bij deze beslissingen bleef het op de eerste barragedag. In de vijfde partij van de dag zocht
Georgiev herstel en hield de strijd overzichtelijk. De zesde partij was weliswaar een stuk
interessanter maar de aanval van Schwarzman bleek te solide om deze ernstig te kunnen
bedreigen.
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Morgen is de finale dag van de WK-match. De dammers spelen dan drie micromatches, naar
een idee van Alexander Georgiev. De strijd begint om 11 uur. Beide spelers krijgen 20 minuten
bedenktijd en krijgen per uitgevoerde zet vijf seconden bedenktijd. Als de partij in remise eindigt
worden de klokken echter niet teruggedraaid maar moeten de spelers een nieuwe partij spelen
in de bedenktijd die nog resteert. Dit gaat door tot één van beiden opgeeft, dan wel de
beschikbare bedenktijd overschrijdt.
Ook deze micromatches vinden weer plaats in het gebouw De Vrijhof van de Universiteit
Twente, en ze zijn weer "live" via internet te volgen.
Egbert van Hattem,
Perschef WK Dammen 2009.
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