Ë 'Besinnende dammers hebben veelal
tde ne"iging om de onderste rij schijven
inet zolang op zijn plaats te laten, als
'imaar mogelijk is. De bedoeling van dit

:naviève streven is duidelijk: de tegen,i,stander wordt belet dam te halen.
:Waarom is dit stre,ven tot damlijnlblokkade naiêf? Wel, in de eerste en
;voornaamste plaats om positionele re:denen. In een dampartij speelt de

strijd

lzich voornameliik op het middenbord
laf zodat een speler. die zijn stukken
'lachterin laat staan, kracht te kort komt
i.in het centíum. Althans, wanneer hij
''tegen een tegenstander speelt die wél
"zo slim is om zijn stukken op te spelen.
In de tweede Piaats is het soms mogeiijk een damcombinatie uit te voeren

tussen uw redacteur met wit en Berend
Keizer met zwart. Het betreft een

stelling uit de

BondseomPetitie-

wedstrijd Houdt Standt

tegen Bussum

in

l9?9.

Ik

(Hoogezand)

speelde hier

nietsvermoedend 22. 39-34? waarna
mijn tegenstander de volgende dam-

combinatie naar veld 48 nam:

22..',
19-231; 23.'28x1?. 11x42; 24.48'x37 (ge'
dwongen), 3-B ; 25. 34x8,24-30; 26' 35x24'
M-ZA:27.24x15, 4-9; 28. 15x13' 8x48 en

een damcombinatie op het uiterst ontoegankelijk ogende veld 3. Ímmers,

behalve de kroonschijf staan

de

stukken 8, $ 12, 13 en 14 ook nog op hun
plaats. Het wonder voltrekt zich als
(13x24) 35-30 (24x35) tl4-39
de beste) 50-45
(r16x28) 33x221 Z (44xZI, 22'17 (2lx32l
l?x8 (3x12) 34-?9 (23xH) 43-38 (32x43)
48x10 (15x4) 25x3met winst.

volgt: 24-19!

(35x44) 3?-31 (26x46

wit gaf het op. Een onthutsende ontk-
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NOPiNgI DIÀGRAM2

No'

Auteurs:

C.

2.698

v.il. Sornrnen en H' M. Boos

Zwart: i,
Witt

6, 8,'14, L7, 18, 22, 23, 28, 36.
24, 26, 2?, 29, 34, 35, 37, 39, 41, 42, &.

Canalejas

op een veld dat vóór de combinatie nog

na

39-33 (28x19) 26-2f

(36x38) 2LxB (22x42) 3x25 (23xï4\ 25xZl

bezet was door een vijandelijk stuk.
Toegegeven, het gebeurt niet vaak'
maar als het gebeurt dan komt de klap

(38-43)

414-39

(43x34)

35-S (34x25) 24-2.

NIEUVYEOPGAVE

,hard aan.

No.2699

Auteur: Maurice Sabater {Frankriik)

Op het derde diagram ziet

u

een

een aantal jaren geleden
componeerde. Wit begint en wint door

stand die

ik

I}IAGRAM

Een mooi voorbeeld van een dam oP
bezet veid ziet u op het eerste diagram
Wit wint hier door 27-22 (lïxZi) 33-29
(24x31) 43-39 (2?x3B) 41-3?l (23x41) 46xB
(3x12) 39-33 (38129) 34x3 (25x34) 3x6 en

wit wint na afname een schij.f. Een
jke combinatie heeft Ton

soortgeli

,-Sijbrands ooit eens uitgehaaid tegen de
irSurinamer Sheoratan.
Het tweede diagram toont een stand

3

7, 24, 26. 27, 25, Y, 44.
22. 31, 3?,43,4ti,49, 50.

Zwart:
Wit:

Ter oplossing een miniatuur van de
Fransrnan Sabater. Wit begint en w'int.
Ik ben nog met vakantie dus s.v p. niet
insturen deze keer.
ERIC VAÀi DUSSELDORP

