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Problemen onder de eiken
Tijdens het MTB Open in Hoogeveen ben ik met een vrolijk
groepje Afrikaanse topspelers
gehuisvest in de uit 1862 daterende Steenbergerhoeve nabij Zuidwolde. Eigenaar Leo Lubberink
erfde de hoeve van zijn vader
Geert. Net als diens vader Frens
bleven deze boeren het gemengde bedrijf tot hun laatste snik
met paard en wagen bestieren.
Gezeten onder de oude eiken lees
ik de jongste nummers van
Hoofdlijn en De Problemist.
Binnen zijn de jongere Afrikanen,
ook zij, druk bezig op hun ‘ordinateurs’. Net als opa Frens hou ik
niet zo van die nieuwe fratsen.
In De Problemist, orgaan van de
Kring Voor Damproblematiek –
ze hebben trouwens ook een
heuse website - opent hoofdredacteur Hein Wilsens met een

artikel over een bijzondere problemist uit Litouwen. Grigorijus
Silo overleed op 3 mei 2017 en
blikte in 2013 in de Litouwse
krant Obzor uitgebreid terug op
zijn lange leven, dat begon in
1911! De Zweedse bestseller De
100-jarige man die uit het raam
klom en verdween zou op zijn
leven gebaseerd kunnen zijn . Hij
overleefde een aantal jaren gevangenschap in Siberische werkkampen onder Stalin. ‘Waarom
Silo, die als hardwerkend elektricien de touwtjes aan elkaar probeerde te knopen, naar zo’n
huiveringwekkend kamp werd
gestuurd is nooit duidelijk geworden’, schrijft Wilsens. Het
volgende vraagstukje componeerde Silo in 1996 toen hij pas
85 jaar oud was.

diagram 1
Wit staat een schijf achter, maar
krijgt een buitenkansje geboden.
1.28-22! 26x39 2.22x2
Zwart lijkt kansloos. Ook hij
wendt echter de meerslagregel
aan om er een inventieve verdediging uit te persen.
2…4-10(!) 3.2x4 18-22 4.4x31!
Alleen zo kan wit het zwarte
verzet bezweren. Na
4…39-44 5.37-48! 44-49 6.48-43!
wordt de zwarte dam altijd gevangen.
Probleempjes als bovenstaande,
met een actieve rol voor de onderliggende partij, worden toevallig ook besproken door Arne van
Mourik in zijn probleemrubriek.
diagram 2
In dit standje van de Fransman
Alain Tavernier wordt zwart met

1.41-36!
in dodelijke verlegenheid gebracht.
Hij denkt het vege lijf te kunnen
redden met
1…21-27(!) 2.30-25! 27x18 3.25x3 18-23
4.3x37 23x41 5.36x47 19-24
Anders dan in diagram 1 kan wit geen
vangstelling formeren in het geval
zwart een dam haalt. Zo ver komt het
echter niet. Door simpel 6.33-29!
24x33 7.42-38 33x42 8.47x38 te spelen, wordt zwart van zijn laatste
materiaal beroofd.
diagram 3
Rob Spijkers 2017
Deze mag u zelf oplossen. Wit forceert de winst. Merk op, dat
1.41-37? 20-24! 2.38-33? 30-35! niet
werkt.
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