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Kloeke boeken
De Belgische dammer Christaan
Piens begon na zijn pensionering
in 2009 aan een project dat volledig uit de hand liep. Hij startte, te
beginnen met het Belgische kampioenschap van 2009, een serie
damboeken genaamd PC Blues,
die verscheen als pdf op internet.
Toen Piens de smaak eenmaal te
pakken had, was hij niet meer te
houden. In maart 2020 verschenen de delen 63 en 64 over de
blindsimultaans van Ton Sijbrands.
Ook laat Piens gastschrijvers aan
het woord. PC Blues deel 66, pas
verschenen, heet Standaardcombinaties, een systematische aanpak (door Gerrit Boom). Boom
schreef eerder de delen 36, 39 en
42 met portretten van grootmeesters. Op de website www.damsport.be van Johan Demasure is,
onder het kopje service, de hele
serie van Piens te vinden en
gratis te bekijken. Dit is beslist

veld 31, gaat Boom al van start bij
veld 10, zie dia 1. In dia 2 combineert wit vanaf veld 15 en in de
laatste twee gaat de slag vanaf
veld 49.
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een aanrader. Het laatste boek
van Gerrit Boom, achtvoudig
NK-finalist, beslaat meer dan 700
pagina’s. Dit project, om alle veel
voorkomende combinaties in
partijen systematisch te rangschikken is zowel voor theoretici
als beginnende en gevorderde
dammers interessant. De leergierige lezer raad ik aan om geregeld
tien pagina’s als combinatietest
te consumeren. Heeft u het gehele boek doorgewerkt, doe het dan
nogmaals en het zal tweemaal zo

snel gaan. De kans dat u na deze
exercitie nog verrast wordt door
een combinatie in de partij blijft
groot, maar dit zal dan meestal
komen door onoplettendheid.
Een hiaat in het boek van Gerrit
Boom kan het bijna niet zijn.
Evenals Iser Koeperman in zijn
serie Praktische Damcombinaties
uit de jaren tachtig, neemt Boom
het vertrekpunt van de eindslag
als uitgangspunt. Waar Koeperman zich beperkte tot de slagen
vanaf eigen helft en begon met
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Oplossingen:
1) 38-32, 43x23, 37-32, 48-42, 15-10,
10x6.
2) 39-33, 28-23, 20-14, 15x2. A.
Scholma-T. Brouwers, 1989.
3) 33-29 (24x33), 44-40, 40x49,
34-30, 43-39, 49x20.
A. Presman-A. Verchovich, 1986.
4) 38-32!, 35-30, 44x35, 49x9.
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