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DAMMEN

Auke Scholma - adscholma@hotmail.com

Kerstoploswedstrijd 2011
e Kring voor Damproblematiek schrijft jaarlijks een
oploswedstrijd uit. De vier opgaven zijn ditmaal samengesteld
door Oege Dijkstra (1958) en Arne van Mourik (1976). Dijkstra,
kampioen van Friesland in 1978
en nu nog actief voor De Oldehove uit Leeuwarden, componeerde al in zijn tienerjaren. De
laatste tijd heeft hij het oude
handwerk weer opgenomen met
stijlvol en subtiel werk, waarvan
u hier twee voorbeelden vindt.
Van Mourik spant zich al jaren
in om de problematiek ook onder jongeren te populariseren.
De speler van Ons Genoegen
Utrecht opent met een eenvoudige miniatuur. In het vierde diagram staat wit een schijf voor,
maar is er geen winst na 1.41-36?,
omdat zwart na 1…18-23 2.37-32
22-28 3.32x12 28-32 4.38x27
29x47 naar remise afwikkelt. Er
moet dus gecombineerd worden. Net als in de opgaven van
Dijkstra dient u vervolgens de
sterkste verdediging voor zwart
te vinden, waarna wit, zoals dat
in een compositie betaamt, op
eenduidige wijze de winst binnenhaalt.
Alle oplossers, ook zij die niet alles kunnen vinden, dingen mee
naar acht jaarabonnementen op
De Problemist en het boek Miniatuurforcings van Arie van der
Stoep. De oplossingen van de
vier volgende standen, waarvoor
de opgave luidt: wit speelt en
wint, dient u voor 15 januari te
zenden naar A. Schokker, Lomondlaan 18, 1060 PL Amsterdam of E-mail: zaschok-
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Diagram 1
Arne van Mourik
Diagram 2
Oege Dijkstra
Diagram 3
Oege Dijkstra
Diagram 4
Arne van Mourik
Een kleine toegift uit de wedstrijdpraktijk, waar niemand
waarschuwt: u speelt en wint. Zo
worden soms prachtige combinaties gemist, hier vrijblijvend
ter oplossing.

Diagram 5
Chris Roeleven-Krijn van Drie
Uit de lopende clubcompetitie.
Na wits 33.31-26? volgde 18-22?
34.28x17 21x12 en later remise.
Hoe kan zwart in negen beurten
winnend naar dam combineren?
Diagram 6
Gerrit Draaisma-Andrej Kalmakov
In Tavira, Portugal, speelde de
Russische grootmeester na
28.42-37? het lang niet slechte
28…24-29. Ziet u hoe zwart onmiddellijk kon toeslaan?

