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Alexander Schwarzman vs The World
Unieke dammanifestatie online
Viervoudig wereldkampioen dammen Alexander Schwarzman schrijft komende zaterdag (4 juli)
geschiedenis. Hij geeft dan vanaf 12.00 uur een online simultaan-séance tegen 40 deelnemers
afkomstig uit de hele wereld. Met als bijzondere bijkomstigheid dat de simultaan live wordt
uitgezonden wordt op youtube met Nederlands én Engels commentaar. Daarvoor zijn niet de
minste namen gevraagd.

Wereldtopper Jan Groenendijk en damtrainster Ester van Muijen zullen het Nederlandse
commentaar verzorgen, terwijl Wouter Sipma, topspeler van Team NL en de Poolse
wereldkampioene bij de vrouwen Natalia Sadowska het Engels commentaar voor hun rekening
nemen. Mogelijk dat er in de toekomst nog meer en/of andere talen kunnen worden toegevoegd..
De organisatie (draughts10x10) selecteert 40 spelers die deel mogen nemen aan deze simultaan.
Daarbij is er naar gestreefd om een zo gevarieerd mogelijke groep bij elkaar te krijgen. Daarom
zullen er jeugdspelers meedoen, maar ook senioren, dammers uit Nederland én uit het buitenland:
van China tot Brazilië en van Mongolië tot Estland. Zoals het er nu naar uitziet komen er liefst 14
verschillende nationaliteiten in actie. Een mooi en uniek damevenement dus: Alexander
Schwarzman vs the world!
Het speeltempo bedraagt 80 + 1 . De partijen worden gespeeld op lidraughts. Een platform waar
spelers van over de hele wereld hun weg hebben gevonden, vooral ook te danken aan het
coronavirus. Dit platform is niet alleen uiterst geschikt voor een gewoon een partijtje maar ook om
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toernooien te spelen en zelfs online te trainen.
De simultaan is volledig te volgen via lidraughts en via het youtubekanaal: draughts10x10. Het
doel van de Barneveldse initiatiefnemer Matthias de Kruijf is om de (dam)wereld te vermaken en
iets te leren over het dammen. De Kruijf: ‘Het zou natuurlijk mooi zijn als er in de toekomst meer
van zulke livestreams komen, zowel bij online als bij echte toernooien zodat de damwereld naar
een hoger en professioneler niveau kan wordt gebracht’.
Het evenement heeft een sterk WSDV-gehalte. Zowel Schwarzman, commentatoren Groenendijk
en Van Muijen als De Kruijf spelen in het keurkorps van de Wageningse topdamclub.
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