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Dammers willen slaan
Dammen is in eerste aanleg een
eenvoudig spel: je kunt zetten en
je kunt slaan. Wie alle speelbare
stukken van de tegenstander
verovert heeft gewonnen. Om
een materiële voorsprong te
verkrijgen is het zaak om meer
schijven te slaan dan er van jou
worden geslagen. Dit kan ook
worden bereikt door een dam te
halen en met die dam de vijandelijke gelederen uit te dunnen.
In biografietjes van dammers
lees je vaak dat ze als eerste
gegrepen werden door het slagspel. Zo valt te lezen in een oud
boekje over R.C. Keller (dertienmaal kampioen van Nederland):
‘Hij kwam tot het damspel doordat een meerslagprobleem van
Kleute in De Telegraaf zijn aandacht trok’.
In de wedstrijdpraktijk zijn de
meeste combinaties die daadwerkelijk worden uitgevoerd niet
diep of moeilijk. Het slachtoffer

eindslag 32…14x45 mogelijk
wordt.
In het hotel waar veel spelers
verbleven zat iedere avond een
groep Afrikaanse deelnemers
vrolijk maar fanatiek te sneldammen. De grootmeester uit Kameroen die de prijs voor de mooiste
combinatie kreeg toebedeeld was
een van hen.

heeft even niet opgelet of wordt
verrast door een finesse die net
even anders is. Bij het grote open
toernooi van Heerhugowaard was
er tijdens de eerste ronde al snel
een oploopje bij het volgende
bord.

diagram 1
Ivo de Jong-Bas Baksoellah
Met zijn laatste zet 30.45-40?
heeft wit een combinatie opengezet waarop zijn gewiekste tegenstander met 29…12-17 zat te vlassen. Na 30…17-22! 31.28x17 27-31!
32.36x27 14-20! gaf wit het op
zonder de executie 33.25x5 9-14
34.5x8 3x45 af te wachten. Zo
overbrugde de zwartspeler een
kloof van bijna 200 ratingpunten,
wat hem op positionele wijze niet
snel zou lukken.
Intussen had grootmeester Martin Dolfing al gewonnen met de
hulp van een oeroud typezetje dat
altijd blijft verrassen.

diagram 1
diagram 2
Paul Teer-Martin Dolfing
(na 27…13-18 28.31-27?)
Anders dan in de vorige stand
lijkt de witte stelling onkwetsbaar. De eerste verrassing is de
meerslagsituatie die ontstaat na
28…17-21! 29.27x16 7-11! 30.16x7
18-22!! Wit moet de meeste schijven slaan met 31.7x20 en nu volgt
de tweede surprise. Met
31…22x44 wordt schijf 49 naar 40
gekaatst, zodat na 32.49x40 de

diagram 3
Martin van Dijk-Leopold Kouogueu
(na 22…17-22 23.47-42?)
De volgende combinatie is fraai
en ongebruikelijk, maar ook in
een sneldampartij zou Kouogueu
zijn hand er niet voor omdraaien.
23…22-27! 24.32x21 25-30! 25.34x5
23x32 26.37x28 15-20! 27.24x15
13-19 28.5x23 18x47 en zwart
won.
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