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Tactiek op het NK
Dammen is een strategisch spel,
doorspekt met tactische wendingen; in dammerstaal: combinaties. Met een combinatie wordt
bedoeld een reeks van zetten en
slagen die tot voordeel leiden. In
de eerste ronde van het NK in
Enschede werd de Groninger
Michiel Kroesbergen, zelf een
gevaarlijk tacticus, verrast door
een openingsstudie.

diagram 1
Wouter Ludwig-Michiel Kroesbergen
(NK 2016, na 17…12-17)
18.37-31! 26x37 19.42x31 21-26
20.27-22 26x37 21.22x11 1-6?
Zwart ruikt geen onraad en denkt
dat wit met 32-27 of 41-36 moet
reageren. Na 21…8-12 kan hij wit
lang genoeg bezig houden om
schijfverlies te ontgaan.
22.33-29! 6x17 23.28-22!

Een fraaie situatie. Zwart kan op
drie manieren slaan. Daarvan valt
17x28 af door 29-24 en 32x1. De
andere twee zijn lood om oud
ijzer. Na 23…19x28 slaat wit net als
in de partij naar 33.
23…37x28 24.22x33! 19x28
25.33x11
Kroesbergen had na 25…13-19
26.11-6 7-11 27.6x17 19-24 28.38-33
9-13 enige compensatie en wist er
nog een punt uit te slepen.

diagram 2
Auke Scholma-Ivo de Jong
(NK 2016, na 34…3-9?)
Zwarts laatste zet is minder geslaagd, beter is 34…13-19. Wit gaat
nu gebruik maken van combinaties.
35.45-40! 4-10
Verplicht, want 35…13-19 gaat niet
wegens 26-21, 37-32, 29-23.
36.35-30! 13-19

Lijkt nu wel te kunnen, maar wit
combineert op andere wijze naar
dam.
37.30-24 19x30 38.29-24 30x19
39.27-21 16x27 40.37-32 27x38
41.39-33 38x29 42.34x5
In het vervolg mag wit nogmaals
combineren.
42…11-16 43.40-34 9-13 44.5-14
7-11 45.31-27 22x31 46.36x27 17-22
47.26-21! 22x31 48.34-30! 16x27
49.14-3 25x34 50.3x32
En zwart gaf op.

diagram 3
Auke Scholma-Ben Provoost
(NK 2016, na 37…18-23?)
Hier liet ik 38.38-33! na vanwege
38…25-30 39.34x25 23-29. De bekende wending 40.37-31!, altijd
gevolgd door 42.25-20, maakt dit
onmogelijk. Na 38...6-11 39.28-22!
heeft wit anders dan in de partij
winnend positievoordeel.

diagram 4
Naar aanleiding van mijn partij
tegen Kroesbergen op het NK
bedacht ik dit standje waarin wit
de winst forceert door niet zuinig
te zijn.
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