04 juli 2020 , pag. 44

Slagen vanaf de basis
Stel dat je in een partij de volgende stand op het bord krijgt en je
bent met wit aan zet.

diagram 1
Dan is er niemand die tegen je
zegt of zelfs mag zeggen: ‘Er zit
een zetje in’. Een ‘zetje’ is in gewone dammerstaal een combinatie. En ‘combinatie’ is ook dammerstaal, want betekent voor
dammers een combinatie van
zetten en slagen die als het goed
is tot voordeel leidt.
Nu die opdracht ontbreekt vraag
ik u als lezer: zit er een zetje in?
En als tweede vraag: wint dat
zetje?
U heeft even gezocht en misschien het volgende antwoord
gevonden op vraag 1. Wit kan een
zetje nemen door 1.24-19 13x24
2.34-29 24x33 3.23-19 14x23 4.32-27

22x42 5.47x16.
Het antwoord op de tweede vraag
is een stuk lastiger. Als u vanaf
het diagram tot de conclusie
komt, dat zwart nog net remise
maakt door 5...26-31 6.48-42 31-36
7.42-37 9-13 om daarna snel met 13
naar 27 te lopen en 27 te offeren
om met 36 door te breken, bent u
al een goede rekenaar.
Nu maken we de opdracht bij
diagram 1 eenvoudiger: Wit speelt
en wint!
Nu weet u dat er blijkbaar een
winnende combinatie in de stand
aanwezig is. Zelf wist ik dit meteen, want ik vond deze compositie van Joeri Jermakov op het
internet. Toch was ik nog minuten aan het zoeken voordat ik de
zeer verrassende oplossing vond.
Ik ga hem nu verklappen, dus leg
uw servet over de volgende tekst

om zelf te zoeken.
1.32-28! 22x33 2.37-31! 26x37
3.47-41! 37x46 4.35-30!! 46x19.
Nog steeds ligt de oplossing goed
verborgen: 5.34-29!! 25x23
6.44-39!! 19x43 en via het veld
vanwaar de zwarte dam zojuist
vertrok, slaat wit over zes schijven 7.48x6! en wint. Want zwart
komt nergens meer als wit met
zijn dam de diagonaal 1/45 blijft
controleren.

diagram 2
Slagen over zes schijven van veld
48 naar veld 6 zijn natuurlijk
zeldzaam in de partij.
Deze stand van de Canadees
Gaetan Gagnon is volgens een
boek van Iser Koeperman voorgekomen in de partij. Van Koeperman is bekend dat hij wel hield
van een mooi verhaal.

Wit wint vernuftig door 1.30-24!
21x32 (anders volgt simpel 3.3328, 4.42of 43-38) 2.33-28! 22x33
3.43-39! 33x44 en na drie afgedwongen slagen van zwart loopt
de combinatie verder met 4.4943! 19x30
5.35x24 44x35 6.45-40 35x44
7.43-39 44x33 8.42-38 33x42
9.48x6 +.
Hoe wit in de volgende compositie van Alexei Tsjizjow van veld
48 naar veld 10 slaat, is voor de
een een weet en voor de ander
een vraag.

diagram 3
Wit speelt en wint.
AUKE SCHOLMA
adscholma@hotmail.com

