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DAGBLAD VAN HET NOORDEN

DENKSPORT DAMMEN

Auke Scholma - adscholma@hotmail.com

Nieuw werk in de galerij
ij deze tentoonstelling van composities begin ik
met een stukje dat Tjipke Smedinga ‘Fryslâns
moaiste 46/5’ heeft gedoopt. De curator heeft
de compositie uit 1961 niet zonder reden onder het
stof vandaan gehaald. Auke Spijkstra (van 1937) uit
Sint Annaparochie, de laatste jaren nog actief als
eindspelredacteur van het Friese bondsblad De
PFDB’er, is de maker van het juweel.
Diagram 1
Auke Spijkstra
Het slotmotief komt slechts zelden voor in de praktijk, maar is door problemisten duizenden malen
bewerkt.
1.32-28!! 22x35 2.47-41! 21x32 3.37x19 26x46 4.43-39!
34x32
Maakt de slag naar dam mogelijk en blokkeert gelijktijdig de slagkracht van de zwarte dam.
5.25x3 13x24 6.45-40! 35x44 7.16-11! 6x17 8.3x5! en
nu begrijpt u de mysterieuze cijfercode 46/5 achter
Fryslâns moaiste. Dat de ontdekking van een fraaie
compositie ook wel eens een ‘bittere gewaarwording’
kan zijn, beschrijft Smedinga in zijn probleemrubriek in De PFDB’er. Bij controle van een serie nieuw
eigen werk, bleek de volgende al op naam te staan
van de legendarische Zeeuw Willem Lente. Je kunt
ze minder maken!
Diagram 2
Willem Lente
Deze zullen we dan maar ‘Zeelands ziltste 45/50’
noemen.
1.47-41! 25x45 2.35-30! 36x47 3.37-32!! 47x38
De witte dam mag niet tweemaal over schijf 33 slaan
en moet midden op het bord stoppen.
4.32x3 22x44 5.16-11! 26x37 6.11-7 1x12 7.3x50! en
wie niet kan zetten heeft verloren. In een Russische
uithoek van het FMJD-forum post Joeri Jermakov
sinds mei vorig jaar met regelmaat een ‘praktische
combinatie’. De begaafde Moskoviet maakt mposante
‘slagzetten’ die herinneren aan de romantische
school uit de 19de eeuw.
Diagram 3
Joeri Jermakov 2012
1.44-40 32x23 2.33-28 22x44 3.24-19 13x33 4.30-24
20x29 5.35-30 44x24 6.37-32 29x40 7.43-38! 33x42
8.49-44 40x49 9.41-37!
Zet een valluikmechaniekje in werking.
9… 49x27 10.31x4 42x31 11.36x20 15x24 12.4x6 met
winst.
Fijnproevers lopen eerder warm voor een standje als
het volgende. Wit staat een schijf voor, maar kan
alleen winnen door subtiel slagspel. Zoek de oplossing.
Diagram 4
Joeri Jermakov 2013
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