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Dammen voor iedereenDammen
Het jaarlijkse toernooi in Thai-
land is voor de derde maal ge-
wonnen door de Macodou N’Dia-
ye, die Guntis Valneris op weer-
standspunten voorbleef. Voor het
eerst nam een flinke groep Thaise
spelers deel. Een daarvan remi-
seerde met Valneris!
In China strijden zestien vrouwen
om de wereldtitel. Na tien ronden
ging de Nederlandse Olga Ka-
mychleeva verrassend aan de
leiding, voor haar voormalige
Wit-Russische landgenoten Olga
Fedorovitsj en titelhoudster Zoja
Goloebjeva.
Opvolgsters lopen zich warm in
het Noorden van Nederland. De
Drentse Ilse Barf werd Nederlands
kampioen bij de aspiranten meis-
jes, de Friezin Tamar Visser werd
derde.
Het NK pupillen meisjes werd
gewonnen door Suzanne Staal uit
Groningen voor Nicole de Vries

Dammen vo
uit Hoogeveen. Laatstgenoemde
werd bovendien tweede op het
NK pupillen algemeen.
Wie de partijen van deze toer-
nooien volgt, ziet dat er vele
worden beslist door combinaties.
Voor de echt mooie kijken we bij
onze componisten. Zoek zelf hoe
steeds wit speelt en wint of raad-
pleeg de oplossingen.
diagram 1
Henk van der Heijden
diagram 2
Jasper Lemmen
diagram 3
Joeri Jermakov
diagram 4
Hessel van der Hurk

Oplossingen
1) 1.34-29! 28x48 2.47-41! 48x45
3.35-30 36x47 4.30-25 47x24 5.25x3
45x18 6.3x6! Op fraaie wijze wor-
den de zwarte dammen tot stop-
pen gedwongen vlak voordat wit

met de zeis langskomt.
2) Met 1.38-33! dwingt wit 1…26-31
af om na 2.33x22! 31x42 met
3.25-20, 4.34-29, 5.36-31, 6.24-20,
7.22-17, 8.31-26, 9.26x8 een mooie
slag achterom naar een winnend
eindspel te maken.
3) Het beste moment komt na
1.30-24, 2.24-20!, 3.34-29, 4.32x12,
waarna wit door 5.48x28!! op-
nieuw een zwarte op 23 doet
belanden en verder combineert

met 6.35-30, 7.44-39, 8.12-8!,
9.42-38, 10.37x6 met winnend
eindspel.
4) Een spectaculaire hersenbre-
ker tot slot: 1.47-41! 36x47 2.27-22
47x49 3.22x2 49x27 4.16-11! 23x41
5.2-13!! 25x43 6.13x26 6x17
7.26x48 35-40 8.48-39 40-45
9.39-50. Geweldig!
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