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Gemak dient de mens
Zwalkend over het internet, waar
je elke dag de laatste damnieuwtjes uit alle hoeken van de wereld
op je bord kunt krijgen, moet ik
wel eens terugdenken aan mijn
beginjaren als damredacteur. Erg
lang geleden is het niet, we waren
al geland op de maan.
Wanneer ik in de jaren zeventig
van de vorige eeuw naar informatie zocht voor mijn damrubriek in
de Drachtster Courant was dat
vaak een hele toer. De eerbiedwaardige R.C. Keller (1905-1980),
13-voudig kampioen van Nederland, onderhield contacten met
Frankrijk, de Sovjet-Unie en andere verre landen. Correspondenten
stuurden hem toernooibulletins
van nationale kampioenschappen
en toernooien, waaruit hij selecteerde. De selectie werd door de
nijvere Henk Fokkink uitgetypt
en verzonden aan de leden van de
Persvereniging van Damredacteuren.

Verder bestond een aantal damtijdschriften, maar als je actueel
nieuws wilde brengen was het
nodig om zelf toernooien te bezoeken. Niet erg als je bedenkt dat
mijn opa uit Woltersum aan het
begin van de vorige eeuw elke dag
moest lopen naar de kweekschool
in Groningen om onderwijzer te
worden. En toen was het wiel al
uitgevonden.
Vandaag de dag komt het voor dat
ik na een partij thuiskom en op
internet kan lezen waar ik de
winst in het eindspel heb gemist.
Een nieuw initiatief van dampromotor Maarten van Leenen en
dammer Jasper Lemmen is de
dagelijkse nieuwssite Alldraughts
(draughts is het Engelse woord
voor dammen).
Stel: u bent benieuwd naar de
laatste ontwikkelingen in de halve
finales van het kampioenschap
van Suriname. Jasper Lemmen
trakteert u op uitslagen, partijen

en foto’s en selecteert pakkende
standjes als het volgende.
diagram 1
Krishnapersad Ori-John
Schmelz
(Paramaribo 2015)
Zwart aan zet won de partij op
vernuftige wijze door
44…14-20? 45.25x14 9x20 46.4843? 3-8? 47.43-39? 20-25 48.30-24
8-13 49.39-34 5-10 50.34-29 10-14
51.24-20 13-19! 52.20x9 19-24
53.29x20 25x3 54.35-30 3-9
55.30-24 9-14 met dubbele oppositie.
In dit verloop ziet u vier vraagtekens staan, die duiden op evenzoveel fouten.
In plaats van 47.43-39? kon wit
ontsnappen door 47.30-25 20-24
48.43-39 8-13 49.38-33 28-32 50.3934 5-10 ( of 50…32-37 51.34-30 13-19
52.33-29 24x33 53.30-24 =) 51.34-29
10-15 52.29x20 15x24 53.33-29
24x33 54.25-20 remise.

En waar zwart 46…3-8? speelde,
kon hij winnen door 46…5-10
47.43-39 3-9 48.30-25 20-24 49.3833 28-32 50.39-34 32-37.
Wit had om die reden 46.48-42
moeten spelen. Zie hier hoe zwart
vanuit de diagramstand wel moest
winnen:
44…5-10! 45.48-43 (of 45.48-42 10-15
46.42-37 15-20 47.37-31 3-8 enz.)
45…10-15
46.43-39 9-13 47.30-24 (na 47.39-34
13-18 48.38-33 28x39 49.34x43 15-20
50.43-39 18-23 51.39-33 3-9 52.33-29
23x34 53.30x39 20-24 54.39-33 9-13
55.33-28 13-18 wint zwart door
drievoudige oppositie) 47…13-18
48.39-34 3-9 49.34-30 28-33!!
50.38x29 9-13

diagram 1

diagram 2
en met een schijf meer kan wit
opgeven.
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