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Onnavolgbare combinaties
Als componisten van fraaie
damproblemen worden Frans
Hermelink en Andreas Kuyken
tot de allergrootsten gerekend.
De standen die zij presenteren
lijken zo uit een partij geplukt en
daardoor wekken de geniale
afwikkelingen extra verwondering. De Russische problemist
Joeri Jermakov benadert hun
niveau. Jermakov bekommert
zich minder om de scherpe
compositieregels. Alles draait bij
de Moskoviet om de combinatieve inhoud vanuit een partijachtige stand. Zijn composities roepen eenzelfde sensatie op als de
dribbels van Arjen Robben.
In de rubriek van 24 mei kreeg u
de volgende stand van Jermakov
ter oplossing.
Diagram 1
Had u de oplossing gevonden?
Zelf moest ik er wel even naar
zoeken. Dat heeft twee oorzaken.

De ene is dat je direct wel het
vermoeden hebt van een slag
naar veld 6, maar nog niet ziet
van welk veld die slag moet
vertrekken. De tweede lastigheid
zijn de vele slagkeuzes.
1.30-24! 22x31
Na 1...19x30 2.35x24 22x31 kan
wit kiezen voor 34-30, 33-28,
28x6.
2.42-37!! 31x42
Ook na 2...19x30 3.35x24 31x42
volgt 34-30 en 43-38!
3.34-30! 25x23 4.43-38!!
En hoe zwart ook slaat, altijd
belandt wit vanaf veld 39 op 6
met winnend voordeel. Het
valluikmechaniekje van wit met
4.43-38 is verrassend. Naast dit
subtiele werk is Jermakov berucht voor zijn diepe slagzetten.
De afwikkeling telt liefst veertien
zetten en doet een aanslag op
het voorstellingsvermogen.
Diagram 2

Joeri Jermakov, 2013
De stelling is barok, maar wel in
een partij te bereiken. Wit begint
aan een eindeloze dribbel:
1.38-33 29x38 2.28-22 17x28 3.2117 12x21 4.44-39 35x33 5.50-44!
24x35 6.44-39 33x44 7.49x40
38x49 8.36-31! 35x44 9.34-29
23x34 10.32x3 21x32 11.37x28
26x46 12.3-21! 46x23 13.48-43!
49x38 en over twee dammen en
vijf schijven schiet wit binnen
met 14.21x29! Daarna valt ook
schijf 7 en is zwart kansloos.
De drie opgaven van de op 30
mei overleden John Hauschild
uit de rubriek van 21 juni moesten als volgt worden opgelost.
Diagram 2: acht zwarte schijven
op de velden 7,8,9,10,20,25,37,40
en acht witte op
17,23,28,35,38,43,44,47, gemaakt
in 1993, gaat als volgt:
1.28-22! 40x49 2.35-30! 25x34
3.47-42! 37x39 4.17-11!! 49x29

De zwarte dam belandt op kunstige wijze in de slagrij en na de
zevenklap 5.11x44 eindigt wit in
gunstige oppositie.
Diagram 3 (2008): negen zwarte
op 8,9,10,12,20,28,30,35,36 – negen witte op
17,22,27,31,33,37,39,43,45.
De spelregel ‘meerslag gaat voor’
wordt fraai benut:
1.43-38!! 12x34 2.37-32!!! 36x29
3.22x2 34-39 4.35-30 35x44
5.2x49 W+.
Diagram 4 (1994): tien zwarte op
7,9,10,15,18,19,22,24,27,28 – tien
witte op 33 t/m 38,40,42,46,50.
Oplossing:
1.36-31! 28x30 2.37-32! 27x36
3.46-41! 36x47 4.32-28 22x33
5.38x20 47x45 6.35x4 15x24
7.4x1 met opsluiting. Loopt als
een trein!
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