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Voorwoord van de voorzitter 

 

Beste damvrienden, 

 

Dit clubblad Het Honderdveld verschijnt op een moment dat het nieuwe seizoen niet is 

begonnen. Dat is niet vaak voorgekomen in de inmiddels 82 jaar dat damclub PDC Putten 

bestaat. In maart 2020 kwamen ook de activiteiten bij onze damvereniging stil te liggen 

vanwege de Covid-19 pandemie. 

 

Begin september 2020 heeft het bestuur besloten om het nieuwe seizoen niet te 

beginnen. De geldende voorschriften en de onzekerheid hieromtrent maken het 

behoorlijk ingewikkeld om op een verantwoorde en ordelijke wijze het dammen bij PDC 

Putten te organiseren. Zodra er van overheidswege meer ruimte wordt geboden, is het 

mogelijk om voorzichtig vooruit te kijken.  

 

Toch hoeft het dambord niet ongebruikt in de kast te blijven liggen. De fragmenten en 

‘korte studie, ter lering’ in dit clubblad nodigen u uit om het dambord er weer eens bij te 

pakken. Er valt zoveel moois te ontdekken…  

 

In dit Honderdveld treft u de nieuwsberichten van het vorige seizoen alsook de eindstand 

van de clubcompetitie aan. Verder het artikel ‘In beeld gebracht: Henry Kieft’ van Jan van 

de Veen en dit keer het artikel ‘Damlust - van alles wat (1)’ van Cor Barelds uit Gouda.  

 

We naderen de Kerstdagen en wisseling der jaren. Waar u zich ook bevindt: gezegende 

Kerstdagen toegewenst voor u en uw dierbaren en hopelijk ontmoeten we elkaar in het 

nieuwe jaar 2021! 

 

Vriendelijke groet, 

René Alderliesten 
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Nieuwsberichten PDC Putten  

 

 

Ndjofang wint alle partijen bij damsimultaan 

4 maart 2020 | geschreven door René Alderliesten | 123 woorden 

 

PUTTEN - Internationaal grootmeester Ndjofang heeft bij de damsimultaan in Putten alle 

veertien partijen gewonnen. Dat is een uitzonderlijke prestatie voor een kloksimultaan 

waarbij de simultaangever onder tijdsdruk staat. 

 

Bij aanvang van de veertien partijen had Ndjofang op elke klok 75 minuten tot de eerste 

klokcontrole. Dezelfde tijd hadden zijn tegenstanders. Voor de simultaangever heeft dit 

als gevolg dat zijn bedenktijd bij meerdere borden tegelijkertijd minder wordt. 

 

Ndjofang, die oud-wereldrecordhouder kloksimultaan dammen is, toonde zich een 

bekwaam simultaangever die zich wel raad wist met de tijdsdruk. In geen van de partijen 

kwam hij echt in de problemen en voor de laatste twee partijen die nog bezig waren 

tegen het einde van de avond had hij voldoende tijd om die naar winst te voeren. 

 

 

Damsimultaan in Putten met wereldtopper Ndjofang  

22 februari 2020 | geschreven door René Alderliesten | 148 woorden 

 

PUTTEN - Op dinsdagavond 3 maart organiseert damclub PDC Putten een damsimultaan 

met wereldtopper Jean Marc Ndjofang. De uit Kameroen afkomstige grootmeester 

behoort tot de sterkste dammers ter wereld. Bij het WK 2013 eindigde hij op de tweede 

plaats. 
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Het organiseren van een damsimultaan door damclub PDC Putten zal velen niet vreemd in 

de oren klinken. In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw waren de damsimultaans in De 

Aker waarbij honderden mensen tegen onder andere oud-wereldkampioenen Ton 

Sijbrands en Iser Koeperman speelden. De simultaan tegen Ndjofang is niet van die 

omvang maar voornamelijk voor de eigen leden van PDC Putten. 

 

Belangstellenden zijn welkom om op dinsdagavond 3 maart vanaf 19:30 uur de sfeer te 

proeven van de damsimultaan op het sportpark van voetbalclub SDC Putten, 

Roosendaalseweg 111, waar PDC Putten haar onderkomen heeft. De simultaan is een 

kloksimultaan en dat zal ongetwijfeld meer spektakel opleveren. 

 

 

PDC Putten sluit competitie af met gelijkspel tegen DES Lunteren 

21 februari 2020 | geschreven door René Alderliesten | 386 woorden 

 

LUNTEREN - Het damteam van PDC Putten heeft de clubcompetitie afgesloten met een 

gelijkspel tegen het eerste team van DES Lunteren. Bij de gezamenlijke slotronde in 

Lunteren waren de teams in evenwicht waarbij alleen Timmer namens PDC Putten tot 

winst kwam. 

 

Bij aanvang van de wedstrijd was het wel duidelijk dat het spannend zou gaan worden. 

Het zag er meteen vanaf het begin goed uit al was de eerste uitslag een flinke tegenvaller 

voor PDC Putten. Aan het hoofdbord gooide Van de Veen zijn positie te grabbel en 

verloor al in het middenspel van Bos die daarmee twee belangrijke punten voor DES 

Lunteren pakte [2-0]. 

 

Van de Werfhorst speelde een degelijke partij tegen Top en schoof de partij keurig naar 

remise [3-1]. Ook Koops uit Bunschoten bereikte remise al was dit een tegenvaller voor 

PDC Putten aangezien tegenstander Lamers maar liefst 200 ratingpunten minder heeft 

[4-2]. De gelijkmaker kwam van teamleider Timmer die zijn waarde bewees voor de 
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Puttense formatie. Tegen Hol van DES Lunteren had Timmer het betere voor het spel en 

met sterk positioneel spel besliste de Puttenaar dan ook de partij [4-4]. 

 

 

Bij de gezamenlijke slotronde in Lunteren eindigde de wedstrijd tussen DES Lunteren en PDC Putten 

in een gelijkspel 

 

Aan het zesde bord zat Visser tegenover Hendriksen. Beiden schuwden de spanningen 

niet en dat leverde een spannende partij op. In het late middenspel stond Visser er op het 

oog wat beter voor maar het was te gering om de partij te beslissen. In het eindspel 

eindigde de partij in remise [5-5]. Kieft was als laatste nog bezig met zijn partij tegen Van 

den Bosch. De partij werd principieel gespeeld waarbij Kieft het centrum van zijn 

tegenstander met randspel probeerde te omsingelen. Significant voordeel leverde het 

niet op waarmee ook deze partij in een gelijkspel eindigde [6-6]. 
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PDC Putten kan terugzien op een geslaagd seizoen. In de eerste helft van het seizoen 

werd de doelstelling om bij de eerste vier te eindigen gehaald. Vervolgens werd in de 

hoofdgroep van de nacompetitie niet verloren. Naast de overwinning tegen DCA 

Apeldoorn werd tegen de beide teams van DES Lunteren gelijkgespeeld. Het eerste team 

van DES Lunteren was duidelijk de sterkste en won zowel de eerste helft van de 

competitie alsook de nacompetitie. Van de Veen was de meest productieve speler van 

PDC Putten met twaalf punten uit tien partijen terwijl teamleider Timmer met elf punten 

uit negen partijen ook een uitstekende score neerzette. 

 

 

PDC’ers groepswinnaars gezamenlijke avond 

13 februari 2020 | geschreven door René Alderliesten | 179 woorden 

 

PUTTEN - Bij de derde en laatste gezamenlijke avond van het seizoen 2019-2020 

georganiseerd door de damverenigingen BDSV Barneveld DVV Voorthuizen en PDC 

Putten werden beide groepen gewonnen door leden van PDC Putten. In de eerste groep 

was Nijkerker Van de Veen de winnaar terwijl in de tweede groep Van de Wall en Visser, 

beiden van PDC Putten, op de gedeeld eerste plaats eindigden. 

 

Opvallend was de toernooiopzet in de eerste groep waarbij de partijen volgens een 

verplichte opening werden gespeeld. Het legde Van de Veen geen windeieren die vier van 

de vijf partijen won en daarmee Barnevelder De Kruijf en Arissen van PDC Putten maar 

liefst twee punten voor bleef. Van de Veen stond alleen remise toe tegen Van Hierden van 

DVV Voorthuizen.  

 

In de tweede groep was het in zeker opzicht spannender daar de verschillen kleiner 

waren. Zowel Van de Wall als Visser waren goed op dreef en bleven ongeslagen. Het 

onderlinge duel eindigde in remise. Van Drenth van BDSV Barneveld die alleen van Van de 

Wall verloor eindigde met één weerstandspunt minder op de derde plaats. 
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Van de Veen gedeeld tweede bij Hent Uut ‘ t Zaand damtoernooi 

10 februari 2020 | geschreven door René Alderliesten | 346 woorden 

 

WEKEROM - Bij het 23e Hent Uut ’t Zaand damtoernooi in Wekerom is Nijkerker Van de 

Veen op de gedeeld tweede plaats geëindigd van de eerste groep. Het toernooi dat 

georganiseerd werd door DES Lunteren en KRS Ede telde meer dan veertig deelnemers. 

 

Nijkerker Van de Veen behaalde zes punten uit vijf partijen waarbij het speltempo een half 

uur per speler per partij was. Van de Veen ging goed van start met een sterke partij tegen 

Van de Pol uit Barneveld die er positioneel nauwelijks aan te pas kwam. De winstgang in 

het eindspel sprak tot de verbeelding. 

 

In de tweede ronde zat Van de Veen tegenover De Kruijf die eveneens uit Barneveld 

komt. Het werd een spannende partij waarbij de spanningen niet gemeden werden. Van 

de Veen had een interessante aanval op het bord maar de omsingeling van De Kruijf gaf 

de doorslag. Toen het positioneel nauwelijks houdbaar meer was, maakte Van de Veen de 

beslissende fout en verloor. 

 

Smit uit Harderwijk liet zich vanuit de opening vrijwillig opsluiten maar kwam daarmee al 

vrij snel in problemen. Positioneel was het een fiasco. Van de Veen had makkelijk spel en 

won de partij in het middenspel al. De partij tussen Van de Veen en Top uit Lunteren ging 

lange tijd gelijk op. Toen Top in het middenspel schijf 49 opspeelde was dat niet 

bezwaarlijk. Maar dat veranderde toen Van de Veen een flankaanval op het bord kreeg en 

door het onbezet zijn van veld 49 had hij onvoldoende verdediging. In het eindspel wierp 

hij terecht de handdoek in de ring. 

 

In de laatste ronde speelde Van de Veen een alles-of-niets partij tegen Janssen van Doorn 

uit Wageningen. De stormaanval van Van de Veen zag er niet ongezond uit maar riskant 

was het zeker. En daar kwam hij achter: in het middenspel liep hij stuk op de stelling van 

de tegenstander en was de partij beslist. 
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De Kruijf won de hoofdgroep door alle vijf de partijen te winnen. Zowel Van de Veen als 

Janssen van Doorn behaalden zes punten en eindigden daarmee op de gedeeld tweede 

plaats. 

 

 

PDC Putten speelt gelijk tegen DES Lunteren 

8 februari 2020 | geschreven door René Alderliesten | 392 woorden 

 

PUTTEN - In de tweede ronde van de nacompetitie van de Gelderse competitie is PDC 

Putten er niet in geslaagd te winnen van het tweede team van DES Lunteren. In eigen 

huis eindigde de wedstrijd in een 6-6 gelijkspel. Alleen Van de Veen van PDC Putten 

kwam tot winst. 

 

 

Teamleider Timmer [links vooraan] speelde remise tegen Stunnenberg van DES Lunteren 
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PDC Putten ging goed van start met op alle zes borden posities die perspectief boden. 

Nijkerker Van de Veen kwam positioneel veel beter uit de opening tegen Stunnenberg-

Van de Kraats. Er volgde nog een kamikaze-offer maar dat bracht geen verschil meer. Met 

een bord vol met schijven werd de partij al opgegeven [2-0]. Kieft koos voor flankspel in 

zijn partij tegen Evers. Evers kreeg het volledige centrum in handen terwijl Kieft daar 

omheen probeerde te spelen. Met een geweldige slag combineerde Kieft verrassend naar 

dam waarbij hij eerst maar liefst zes schijven weggaf om er vervolgens vier te slaan. Op de 

volgende zet was Kieft echter niet bij de les en verdween de dam alweer van het bord 

met remise als gevolg [3-1]. 

 

Opvallend was het verloop van de partij tussen Cousijnsen en Heij van DES Lunteren. 

Hoewel Cousijnsen lange tijd zeker niet minder stond, kwam hij tegen het eindspel onder 

druk. Sterker nog: hij verdwaalde in de mogelijkheden en vond de weg naar remise niet. 

Met een fraaie rondslag besliste Heij de partij [3-3]. De partij tussen Visser en Ter Hofte 

bleef in evenwicht. In het middenspel volgden een aantal ruiltjes waarna tot remise werd 

besloten [4-4]. 

 

Aan het eerste bord nam teamleider Timmer het op tegen Stunnenberg. Ook deze partij 

ging lange tijd gelijk op en werden de grote spanningen vermeden. In het eindspel werd 

het spannend en leek Timmer winstkansen te hebben. Stunnenberg had voldoende 

verdediging en dwong remise af [5-5]. De laatste partij was die tussen Van de Werfhorst 

en Bommel. In de opening liet Bommel zijn lange vleugel vrijwillig opsluiten. In het 

middenspel kwam hij uit de opsluiting en had hij een betere positie. Van de Werfhorst was 

echter bij de les en schoof met vaste hand het eindspel naar remise [6-6]. 

 

In de laatste ronde van de nacompetitie speelt PDC Putten de wedstrijd tegen het eerste 

team van DES Lunteren dat reeds kampioen is omdat de uitslagen van de reguliere 

competitie meetellen. PDC Putten kan met een overwinning op DES Lunteren wel als 

winnaar de nacompetitie afsluiten. 
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PDC Putten bij herhaling te sterk voor DCA Apeldoorn  

25 januari 2020 | geschreven door René Alderliesten | 238 woorden 

 

APELDOORN - In de eerste ronde van de nacompetitie heeft het zestal van PDC Putten, 

net als in de reguliere competitie, van DCA Apeldoorn gewonnen. In Apeldoorn eindigde 

de wedstrijd in een 8-4 overwinning voor PDC Putten. Van de Veen, Timmer en Visser 

kwamen tot winst. 

 

 

Zowel in de reguliere competitie als in de nacompetitie won PDC Putten van DCA Apeldoorn 

 

De wedstrijd begon niet goed voor PDC Putten toen Cousijnsen zich liet verrassen tegen 

Veneboer die de score opende [2-0]. Nijkerker Van de Veen was bij de les in zijn partij 

tegen Van Starkenburg. Het werd een spannende partij waarbij Van de Veen positioneel 
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bezien er beter voorstond. De flankaanval werd alsmaar sterker en leidde kort na 

schijfwinst tot partijwinst [2-2]. 

 

Aan het zesde bord boekte Visser een puike prestatie door de degelijke Luchies te 

verslaan. Nadat het lange tijd gelijk op ging kreeg Visser voordeel in het late middenspel. 

En dit gaf hij niet meer weg [2-4]. Dat teamleider Timmer winstkansen zou gaan krijgen, 

was al in het middenspel te zien toen hij een betere positie op het bord had tegen 

Aartsen. Timmer was scherp en sleepte de derde partijwinst voor PDC Putten binnen [2-

6]. 

 

Koops speelde een riskante partij tegen Van Amersfoort waarbij hij enig voordeel leek te 

hebben. Toch verwaterde dat en bleef er tegen het eindspel een gelijkwaardige stand 

over waarbij remise werd overeengekomen [3-7]. Kieft zat aan het eerste bord tegenover 

Van Hal. De spanning was om te snijden. Kieft wankelde maar bleef staande en bereikte 

remise [4-8]. 

 

 

PDC Putten verliest van DCH Harderwijk 

10 januari 2020 | geschreven door René Alderliesten | 247 woorden 

 

HARDERWIJK - In de slotronde van de eerste helft van de clubcompetitie heeft het zestal 

van PDC Putten verloren van DCH Harderwijk. In Harderwijk eindigde de wedstrijd in 

een 8-4 overwinning voor de plaatselijke damvereniging. Niemand van PDC Putten 

kwam tot winst. 

 

De wedstrijd begon dramatisch voor PDC Putten toen aan het eerste bord Nijkerker Van 

de Veen in een veel betere stand misgreep. Foppen van DCH Harderwijk was alert en 

sloeg winnend toe met een fraaie combinatie [2-0]. Van de Wall van PDC Putten bewees 

zijn waarde door Verloop na een lange partij op remise te houden [3-1]. 
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De partij tussen Visser van PDC Putten en Van de Pol bleef in evenwicht. Tegen het 

eindspel werd ook hier tot remise besloten [4-2]. Ook teamleider Timmer slaagde er niet 

in om PDC Putten op gelijke hoogte te brengen. De partij tegen De Vries werd dan 

weliswaar spannend maar winst zat er voor de Puttenaar niet in [5-3]. 

 

Ermeloër Oost speelde een degelijke partij tegen Dijkgraaf. Ook hier werden de 

spanningen niet gemeden maar tot een beslissing leidde het niet. In het eindspel werd 

remise overeengekomen [6-4]. Als laatste was Kieft nog bezig tegen Smit van DCH 

Harderwijk. Kieft kwam minder te staan en zag Smit het eindspel met vaste hand naar 

winst voeren [8-4]. 

 

Ondanks deze nederlaag heeft PDC Putten zich geplaatst voor de hoofdgroep van de 

nacompetitie. Naast de eerste twee teams van DES Lunteren meldt ook DCA Apeldoorn 

zich voor de strijd om het kampioenschap. 

 

 

PDC Putten overklast DCE Ederveen 

18 december 2019 | geschreven door René Alderliesten | 331 woorden 

 

PUTTEN - In de voorlaatste ronde van de eerste helft van de clubcompetitie heeft PDC 

Putten met groots vertoon het damteam van DCE Ederveen verslagen. In eigen huis won 

PDC Putten met klinkende cijfers: 11-1. Vijf van de zes partijen werden gewonnen. 

 

Het duurde niet lang of het was duidelijk dat PDC Putten duidelijk een maatje te groot 

was voor de dammers uit Ederveen. Teamleider Timmer opende de score door Van de 

Lagemaat te verslaan. Timmer had een betere positie opgebouwd en sloeg met een 

combinatie winnend toe [2-0]. Al snel volgde Visser die tegen Van Zuidland van zich liet 

spreken. Hij opende sterk, combineerde na een onverantwoorde achterloop naar dam en 

schoof vervolgens de partij naar winst [4-0]. 
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De uitslag van de partij tussen Kieft en Van de Klift was dit keer opvallend daar dit de 

enige partij van de wedstrijd was die onbeslist eindigde. Na een interessante partij 

werden de punten gedeeld [5-1]. Ermeloër Oost kwam in de opening al een schijf voor 

tegen Kuijkhoven. Echt spannend werd het niet meer al werd het nog een lange partij. In 

het eindspel won Oost de partij waarmee ook de overwinning voor PDC Putten een feit 

was [7-1]. 

 

Aan het eerste bord zat Arissen, de huidige topscorer van PDC Putten, tegenover 

Hendriksen van DCE Ederveen. Al snel had Arissen positioneel voordeel. In een moeilijke 

klassieke stelling greep Hendriksen flink mis en kon meteen opgeven [9-1]. Nijkerker Van 

de Veen was dit keer bij de les tegen Vierwinden en had een veel betere positie. 

Vierwinden kwam niet goed in de partij en zag zijn positie alsmaar zwakker worden. 

Tegen het eindspel was hij uitgespeeld [11-1]. 

 

PDC Putten heeft zeven punten uit zes wedstrijden en staat op de derde plaats na de 

beide teams van DES Lunteren. Met nog een ronde te gaan is de kans groot dat PDC 

Putten zich als de nummer drie of vier meldt voor de nacompetitie waarbij de bovenste 

vier teams nog een enkele ronde tegen elkaar spelen. 
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Partijfragmenten 

 

Van de Veen - Van de Werfhorst, competitie PDC Putten, 19 november 2019 

In de stand die in het diagram weergegeven wordt is 

wit aan de beurt. De behoorlijk geladen stelling maakt 

dat secuur spel geboden is aangezien verschillende 

zetten verhinderd zijn. In plaats van het in de partij 

gespeelde 1. 41-36 had Van de Veen verrassend kunnen 

combineren met 1. 34-30! 23x43 2. 48x39 25x43 3. 

49x38 20x29 en 4. 27-22 17x28 5. 32x1 met winst voor 

wit. 

 

Van de Veen - Kieft, competitie PDC Putten, 14 januari 2020 

De stelling van zwart is weinig samenhangend. 

Opvallend is dat er geen zwarte schijf op veld 13 staat. 

Zwart is aan zet en dient zich te verweren tegen de 

dreiging met 29-23. Mogelijk is 1. … 19-23 2. 28x19 

14x23 maar wit kan daarna met 3. 31-27 22x31 4. 36x27 

de korte vleugel van zwart opsluiten. In de partij 

volgde 1. … 2-7? 2. 29-23 18x29 3. 33x13 22x33 4. 39x28 

3-9 5. 42-37 9x18 6. 28-22 17x28 7. 26x8 met winst. 

 

Arissen - Van de Werfhorst, competitie PDC Putten, 21 januari 2020  

Soms beslist één foutzet de partij. Zwart heeft volop 

maar vergooit al z’n kansen met 1. … 11-16?! Natuurlijk: 

2. 27-21! 16x27 3. 47-41 36x38 4. 43x5 over zes schijven 

met winst. Het op het eerste gezicht logische 1. … 17-

22 is weinig aantrekkelijk aangezien dan schijf 23 onder 



Het Honderdveld | december 2020 

 

16 

 

druk kan komen. Ook 1. … 10-14 is onverstandig vanwege 2. 30-24! en 2. … 14-20 is niet 

toegestaan vanwege 3. 34-30 en 4. 27-21.  

 

Van de Veen - Oost, competitie PDC Putten, 10 maart 2020  

Zwart koos vanuit de stand die hiernaast wordt 

weergegeven voor de dure doorbraak met 1. … 24-29 

2. 34x12 17x8 3. 26x17 11x22 4. 28x17 8-12 5. 17x19 20-24 

6. 19x30 25x45. Ondertussen was zijn bedenktijd op en 

verloor hij reglementair. Wit kan met 39-34 en 31-27 

voorlopig voorkomen dat wit een dam haalt. Maar op 

termijn houdt hij dat niet vol aangezien zwart kan 

wachten op een geschikt moment om dam te halen.  

 

Van de Veen - Van de Wall, competitie PDC Putten, 28 januari 2020 

In een interessante stand verhoogt wit de druk door 

met het aanvallende 1. 27-22 te vervolgen. Zwart dient 

zich te verweren tegen 33-29. Dat kan op drie 

manieren: met 1. … 9-14, met 1. … 24-29 of met 1. … 

24-30. In de partij onderkende zwart de dreiging 

onvoldoende. 1. … 16-21?! De combinatie met 2. 33-29! 

24x33 3. 28x39 17x28 4. 32x12 besliste de partij. 

 

 

Alderliesten - Van de Werfhorst, Lidraughts.org, 24 maart 2020  

Wit toont zijn ambities met 1. 28-23 18x29 2. 34x23 

maar na 2. … 20-24 is het al hommeles. Het beste is 

nog 3. 47-41 waarna 3. … 24-30 4. 35x24 13-19 5. 24x13 

8x28 en zwart heeft een veel betere stand. 3. 40-34? 

13-19! 4. 33-28?! 22x33 5. 38x20 15x24 6. 31x22 19x28?! 
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Zwart mist de damcombinatie door te slaan met 6. … 17x28 en vervolgens 7. 23x32 24-29 

8. 34x23 19x48. 

 

Van der Velde - Van de Werfhorst, Lidraughts.org, 21 april 2020  

Wit heeft een prachtige hekstelling maar het luistert 

nauw om het voordeel te verzilveren. 1. 40-35? Hoewel 

wit een logische zet speelt, geeft dit zwart de 

mogelijkheid om zich uit de hekstelling te bevrijden 

met 1. … 16-21 2. 27x16 22-27 3. 31x22 17x39 4. 43x34 18-

23 en vervolgens 14-20. 1. … 14-19 2. 41-37 [beter was 2. 

33-29] 19x30 3. 35x24 3-9?? Zwart begaat een blunder 

en krijgt een damcombinatie om de oren met 4. 24-19 

en zonder 4. … 13x24 5. 27-21 16x27 6. 33-28 22x33 7. 31x4 af te wachten gaf zwart zich 

gewonnen. Zwart had zich overigens nog kunnen redden met 3. … 16-21 4. 27x16 18-23 5. 

33-29 23x34 6. 37-32 34-40 7. 24-20 15x24 8. 32-28 22x33 9. 38x20 3-9. 

 

Timmer - Bergsma (CTD 2 Arnhem), nationale competitie, 19 september 2020 

Timmer, spelend met wit, heeft een prachtige positie. 

De flankaanval is gezond en hij domineert het 

centrum. Maar zie zo’n partij maar eens te winnen… 

Dat blijkt vaak nog niet zo eenvoudig. 1. 28-23! 14-20 2. 

23x12 17x8 3. 33-28 8-12 4. 28-23. Ook kansrijk is 4. 36-31 

en vervolgens 38-32 en 31-27 enzovoorts. 4. … 13-18 5. 

38-33 6-11 6. 40-34 21-27 7. 37-32 27x38 8. 33x42 11-16 9. 

42-37 16-21 10. 48-42 21-27 11. 42-38 4-9 12. 24-19 20-25 13. 

37-32 18-22 14. 32x21 26x17 en tot remise besloten. Timmer had een kansrijke positie maar 

is er blijkbaar niet in geslaagd om beslissend voordeel te verkrijgen. Overigens had wit 

ook nog best even door kunnen gaan door bijvoorbeeld terug te ruilen met 15. 34-30 

aangezien zwart zonder offer voorlopig geen doorbraak naar dam in het vooruitzicht 

heeft.    
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In beeld gebracht: Henry Kieft  

Artikel door Jan van de Veen | 1792 woorden 

 

 

 

 

“Ik vind het niet erg om te verliezen, als het maar 

mooi is.” 

 

Dat tekent Henry Kieft. Ik vind Henry super. Ik word rustig van hem. Ik kan hem ook prima 

nadoen. Zijn loopje. Zijn praten: “joah”. Zijn te laat komen. Het koffiedrinken. Zijn stijl van 

dammen. Zijn stabiliteit. Hij is bovenal relaxt en zeer aimabel. Ik mag hem gewoon. Hij is 

een van de mensen die ik een of twee punten gun.  
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Mijn laatste partij in de onderlinge van PDC Putten was tekenend. Henry was iets te laat 

en ging stevig aan de koffie zoals gebruikelijk en zo nu en dan een shaggie roken op het 

balkon. Het werd een partij in zijn stijl. Hij werd niet warm of koud van mijn 

tempovoordeel en wachtte zijn kans af. Met zijn rug tegen de muur en in tijdnood haalde 

hij een mooie combinatie uit. De partij werd afgebroken en is remise. Een leuke partij. De 

laatste partij van de onderlinge van PDC Putten voor de Coronacrisis. We speelden op 

dinsdag.  

 

De Kieft-stijl  

De Kieft stijl is een typische stijl met vooral 

randschijven. Het centrum en de tempi 

worden aan de tegenstander gegeven. Door 

Kieft wordt rustig afgewacht. Positioneel 

nadeel deert hem niet. Hij bouwt er 

combinaties in en geniet van het spel. 

Meestal komt hij in tijdnood. Zijn notatie is 

niet te lezen. Vaak gaat hij “ff” roken. Hij 

drinkt veel koffie. Ook is hij vaak te laat. Hij 

is wel betrouwbaar en komt als hij dat zegt. 

Dat is Kieft!  

 

Voor dit artikel heb ik hem tweemaal 

gesproken waarbij hij aangaf zenuwachtig 

te zijn voor het interview. Daarvoor had hij de vragen al netjes beantwoord per mail. 

Onlangs heeft hij het artikel doorgenomen en hebben we wat oefenpartijtjes gespeeld. In 

ons eerste gesprek hebben we zijn overwinning tegen Herman Arissen besproken. De 

partij op het drie persoons dambord won hij in Kieftstijl. 
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Vraag en antwoord 

Wat is je leeftijd? 

“In april, 48.” 

 

Wat is je gezinssituatie? 

“Alleenstaand.” 

 

Wat zijn je hobbies? 

“Dammen, scouting, gamen en schilderen.” 

 

Wat doe je voor werk? 

“Programmeren, meetsysteem van de KEMA power labs.” 

 

Hoe omschrijf je je jezelf als mens? 

“Introvert, buitenstaander.” 

Welke uitdagingen heb je voor de rest van je leven? 

“Dingen doen waar ik lol in heb. ” 

 

Op welke leeftijd ben je begonnen met dammen? 

“Geen idee. Eerste partij die ik nog weet was tegen mijn overgrootvader, maar toen kende ik 

de spelregels al. Ik denk dat ik rond 1985 lid geworden ben bij PDC. ” 

 

Hoe omschrijf je jezelf als dammer? 

“Plezier in het spel is belangrijker dan het resultaat. ” 

 

Wat vind je leuk aan dammen? 

“Het is een spel met weinig regels, waarbij je toch tegen je eigen grenzen aanloopt. ” 

 

Wat is je beste prestatie? 

“(Simultaan)winst tegen Ruud Palmer toen ik een jaar of twaalf was.” 
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Wat zijn je sterke punten in je spel? 

“Ik ben bijna altijd positief en blijf kansen zien.” 

 

Wat wil je verbeteren in je spel? 

“Ik ben van plan om aankomend seizoen wat meer volgens het boekje te spelen. En wat 

sneller de eerste 10/15 zetten te spelen, in verband met het nieuwe speeltempo.” 

 

Hoe kun je het beste spelen tegen jou? 

“Je kan volgens mij altijd het beste je eigen spelen.” 

 

Welke tips heb je voor dammers om 

beter te worden? 

“Klein beetje theorie kan geen kwaad, 

erg fijn om opbouw zetten uit je 

mouw te kunnen schudden. Spelen 

tegen sterkere tegenstanders, je leert 

het meest van je eigen fouten. 

Modelpartijen van betere spelers 

filmen.” 

 

Wat zou je willen verbeteren bij PDC? 

“Zou mooi zijn als de onderlinge 

competitie wat drukker bezocht zou 

worden.” 

 

 

Kieft - Gerritsen (DC 2 Lent), Gelderse Hoofdklasse, 12 februari 2010  

Een van de beste seizoenen ooit voor PDC Putten in de Gelderse Hoofdklasse was het 

seizoen 2009/2010 toen een zesde plaats werd behaald. PDC Putten won onder andere 

van het tweede team van DC Lent dat op de derde plaats eindigde. De meest opvallende 
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overwinning bij die wedstrijd was die van Kieft tegen Gerritsen. PDC Putten won de 

wedstrijd met het kleinst mogelijke verschil (9-7). 

 

Kieft trof op het tweede bord Gerritsen, de op papier 

sterkste speler van het team van DC 2 Lent bij deze 

wedstrijd. 1. 34-30 20-25 2. 31-26 25x34 3. 39x30 18-23 4. 

44-39 12-18 5. 30-25 15-20 6. 40-34 7-12 7. 34-30 2-7 8. 37-

31 20-24 9. 50-44 24-29 10. 33x24 23-28 11. 32x23 18x20 

12. 41-37 12-18 13. 38-33 7-12 14. 42-38 19-23 15. 47-42 14-19 

16. 25x14 9x20 17. 44-40 10-14 18. 30-25 5-10 19. 40-34 4-9 

en men het diagram.  

 

Het randschijvenspel is herkenbaar in het eerste diagram met Kieft spelend met wit. Hij 

gaat de strijd om het centrum niet direct aan maar verkiest het randspel. In de partij 

volgde nu 20. 34-29 23x34 21. 39x30 20-24 22. 37-32 18-23 23. 33-29 23x34 24. 30x39. Met 

zo’n terugruil zal zwart niet ongelukkig zijn geweest die meer tempovoordeel krijgt en 

meer ruimte krijgt voor het opbouwen van een centrumpositie.  

 

24. … 13-18 25. 39-33 18-23 26. 42-37 9-13 27. 46-41 12-18 

28. 43-39 8-12 29. 48-42 1-7 30. 49-43 3-8 31. 31-27 10-15 

32. 45-40 en men zie het diagram. Met 32. … 23-29! 

toont Gerritsen zijn aspiraties. Nu de witte kroonschijf 

op veld 48 er niet meer is, is de achterloop met 39-34 

niet toegestaan aangezien zwart dan naar dam slaat 

met 19x48. Ook 32-28 en 33-28 zijn niet toegestaan 

voor wit vanwege 17-21 en hetzelfde geldt voor 37-31 

waarna zwart combineert met 24-30. Blijven over 36-31 of 40-34.  

 

Kieft kiest voor de terugruil met 33. 40-34 29x40 34. 35x44. Vervolgens volgde 34. … 17-22 

35. 33-28 22x31 36. 36x27 11-17. Opvallend is ergens dat vrijwel ongemerkt Kieft een sterk 
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centrum heeft gekregen terwijl hij toch duidelijk vanuit de opening het randspel 

opteerde. Wit heeft op dit moment ‘slechts’ twee randschijven op de velden 25 en 26. 37. 

27-21 16x27 38. 32x21 24-29 en men zie het volgende diagram. 

 

Opnieuw is Gerritsen naar veld 29 gegaan en dit keer 

vanaf veld 24. De stelling is geladen en de beslissing 

kan weleens snel gaan vallen… Of toch niet?! 39. 39-33 

29-34 40. 44-39. Van belang is nu dat 40. … 34-40 

verhinderd is vanwege 41. 28-23! 40. … 15-20 41. 39x30 

20-24 42. 28-23!! 19x48 43. 30x10 48-34 44. 10-5. Zo’n 

eindspel met ‘een bord vol schijven’ geeft een niet al 

te duidelijk beeld. Zegt u het maar: heeft wit 

winstkansen of zwart? Of loopt de partij naar remise?!  

 

Zwart kan eenvoudiger een vangststelling opbouwen. Daarentegen houdt de witte schijf 

op veld 25 de zwarte dam wat bezig aangezien hij maar beter kan voorkomen dat wit een 

tweede dam haalt. 44. ... 34-29 45. 21-16 29-15 46. 41-36 7-11 47. 16x7 12x1 48. 26-21 17x26 49. 

37-32 15-4 50. 25-20 en zwart verloor door tijdsoverschrijding. Wit had zijn vijftigste zet 

binnen de beschikbare tijd tot aan de eerste klokcontrole gespeeld maar zwart slaagde 

daar niet in en verloor in een stelling die snel in remise zou kunnen zijn geëindigd.  

 

Kieft - Ten Hagen (WDV Winterswijk), Gelderse Hoofdklasse, 16 maart 2012 

Opnieuw zo’n typische stelling die Kieft op het bord 

heeft met wit. Een bak schijven aan de randen en van 

een wit centrum is nagenoeg geen sprake. Zwart heeft 

als laatste zet 1. … 13-18?? gespeeld. Misschien dacht u 

dat er niet zoveel aan de hand was. Nou en of! Het 

tegendeel is waar. Kieft met wint slaat winnend toe 

met het verrassende 2. 31-27 22x31 3. 26x37 17x26 4. 37-

31 26x39 5. 40-34 39x30 6. 35x11!  
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Kieft - Steyntjes (CTD 2 Arnhem), Gelderse bekercompetitie, 20 maart 2015 

Kieft heeft weleens gewonnen toen hij op het punt 

stond om te gaan verliezen. In een ‘vrijwel’ (wat heet!) 

kansloze positie slaat hij winnend toe nadat zwart als 

laatste 1. … 9-13?? heeft gespeeld. Jawel, het is raak: 2. 

33-28! 23x32 3. 43-39 32x34 4. 40x7 en wit hield het 

voor gezien.  

 

 

 

Kieft - Arissen, competitie PDC Putten, 13 maart 2018  

Een opmerkelijke partij is weinig te veel gezegd over de partij die Kieft speelde tegen 

Arissen in de interne competitie van PDC Putten in het voorjaar van 2018. Het werd al snel 

spannend toen zich al vanuit de opening wat liet opsluiten op zijn lange vleugel: 1. 32-28 

16-21 2. 37-32 11-16 3. 41-37 7-11 4. 46-41 21-26 5. 34-29 1-7 6. 40-34 19-23 7. 28x19 14x23 8. 45-

40 10-14 9. 35-30 14-19 10. 40-35 20-24 11. 29x20 15x24 12. 33-29 24x33 13. 39x28 17-21 14. 44-

39 5-10 15. 39-33 10-14 16. 49-44 14-20 17. 44-39 20-24 en men zie het eerste diagram. 

 

Met zo’n opening kan zwart tevreden zijn. De zwarte 

stelling is ontwikkeld. Wit is beperkt in zijn 

mogelijkheden en zit toch behoorlijk opgesloten op 

zijn lange vleugel aan de linkerkant van het bord. Kieft 

zet de toon: 18. 28-22! Het lijkt nauwelijks serieus maar 

verzin maar eens een goed plan tegen deze 

ogenschijnlijk onbesuisde actie… 18. …  18x27 19. 

31x22 12-18 20. 32-27 21x32 21. 38x27 7-12 22. 42-38 12-17 

23. 47-42 17x28 24. 33x22 24-29 25. 50-45 29x40 26. 45x34 9-14 en men zie het volgende 

diagram. 
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Inmiddels is de stelling wat dunner geworden maar de 

structuur is vrijwel gelijk gebleven. Wit staat wat 

onder druk met zo’n linkervleugel die behoorlijk eng 

oogt. Toch zal het vervolg aantonen dat Kieft wel 

degelijk terug weet te komen in de partij. 27. 30-24! 

19x30 28. 35x24 8-12 29. 34-29 23x34 30. 39x30 18-23 31. 

43-39 3-9 32. 36-31 en men zie het volgende diagram. 

 

 

Met de laatste zet van Kieft is het wel duidelijk: alles of 

niks. De opstelling van de witte schijven is een prachtig 

figuur maar krachtig is het zeker niet. Met 

bijvoorbeeld 32. … 12-18 had zwart het wit behoorlijk 

lastig kunnen maken en het is de vraag of wit er 

überhaupt nog aan te pas zou komen. 32. … 11-17? 

Hoewel begrijpelijk is het de vraag of deze zet 

verstandig is. Het vervolg zal aantonen dat een meer 

open stand wit de gelegenheid biedt terug in de partij te komen en formaties te vormen. 

 

33. 22x11 6x17 34. 41-36 17-21 35. 27-22 2-8 36. 30-25 21-

27?? Men zie het volgende diagram. Zwart maakt een 

geweldige blunder en verliest op slag de partij: 37. 38-

33! 27x18 38. 24-19 13x24 39. 37-32 26x28 40. 33x2 en na 

40. … 14-19 41. 25-20 24x15 42. 2x35 hield zwart het 

terecht voor gezien. 
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Kieft - Van de Veen, competitie PDC Putten, 30 oktober 2018  

In de stand van het diagram is typisch voor Kieft, 

spelend met wit, die vaak het randspel verkiest. Zwart 

heeft als laatste zet 1. … 18-22? gedaan en nu 

combineert Kieft naar winst. Natuurlijk: 2. 38-33! 29x38 

3. 25-20 14x34 4. 40x16 en het inpakken.  
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Een korte studie, ter lering [6] 

Samengesteld door René Alderliesten | 1514 woorden 

 

 

Een nieuwe korte studie, ter lering! Nummer zes alweer in de reeks die ik een aantal jaar 

geleden begon. Het is weer een variatie geworden van een negental opgaven. Hopelijk 

zijn ze niet al te moeilijk. Ter voorkoming van oplopende frustraties zijn er aanwijzingen 

na de opgaven die u kunnen helpen bij het ontrafelen van de opgaven. Laten we een blik 

op het prachtige damspel werpen! 

 

De eerste 

 

 

Om te voorkomen dat u meteen zou afhaken omdat het allemaal te ingewikkeld wordt, 

beginnen we met een luchtige opgave. Wit heeft rekening te houden met de dreiging 1. 

… 30-34. Er lijkt nog veel spel in te zitten maar wit kan daar snel verandering in brengen. 

Wit aan zet wint! 

# Boog, F. & Holstvoogd, E., ‘Dammen - diagram 137’, Stichting Televisie Academie Teleac, p. 45. 
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Nummer twee 

 

 

Ook slagwerk in deze korte studie, ter lering. Een mooi bord vol de tweede opgave. Er 

staat een klassieke stelling op het bord waarbij de contouren van de Coup Royal -Le coup 

royal, prachtig die Franse taal- zichtbaar zijn. Wit is aan zet en slaat winnend toe. Tel uit 

uw winst: na het slagwerk zijn nog slechts zeven zwarte schijven over. Overigens wordt 

de combinatie tot een ‘Spaanse slag’ gerekend. 

# Raman, F., ‘Combineren op het dambord - Spaanse slag, diagram 143’, Amsterdam/Antwerpen: Breughel, 

Mertens & Stappaerts, p. 78. 

 

Nummer drie 

 

 

Hoe vaak loopt een ´gewonnen´ eindspel toch nog naar remise? En als dan achteraf blijkt 

dat de winst voor het oprapen lag, kan dat de teleurstelling vergroten. Maar al te vaak is 
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het niet zo eenvoudig als dat het lijkt. Is het veel anders met nummer drie? Wit is dichtbij 

winst maar wat kan het nog lastig zijn… Wit begint en wint!  

# Jacobs, A., ‘Eindspelen eindspel No. 370’, Het Damspel N.D.B. januari 1935, p. 17.   

 

De vierde 

 

 

Ergens spreekt een valluikslag tot de verbeelding. Wellicht is het omdat het valluik een 

beetje verborgen is en dan ineens opengaat… U begrijpt: het is beeldspraak. Wie aan de 

goede kant van het bord zit smaakt het zoet ervan. Wit aan zet wint! 

Moser, J.F.., ‘Zak-encyclopedie voor dammers - De opening, De Coup de la Trappe of ‘valluikslag’ diagram 66’, 

Baarn: Uitgeverij In den toren 1960, p. 71. 

 

Nummer vijf 
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Dit is nog geen drie-om-een. De rechtvaardiging om deze opgave in de korte studie, ter 

lering op te nemen?! Noem het een spontane verdediging. Maar toch even: wit is aan zet 

en gaat winnen! Zwart is met een zet op dam maar dat is niet voldoende. De opgave is 

een beetje ingewikkeld… 

# Boog, F. & Holstvoogd, E., ‘Dammen - diagram 188’, Stichting Televisie Academie Teleac, p. 71. 

 

De zesde 

 

 

Dit is er eentje om te onthouden. Waarmee niet is gezegd dat dit niet geldt voor de 

andere opgaven. Het principe kan u perplex doen staan. Op fenomenale wijze beslist wit 

de partij. Wit wie verder kijkt ziet zulke mogelijkheden. Volgt u het nog?! Wit wint!  

Moser, J.F.., ‘Zak-encyclopedie voor dammers - Het middenspel, middenspelstudies en -combinaties diagram 

176 [P. Roozenburg]’, Baarn: Uitgeverij In den toren 1960, p. 89. 
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Nummer zeven 

 

 

Soms zit het venijn in de staart. Wie de kleine finesses herkent en beheerst, maakt furore. 

De pareltjes uit de boeken spreken voor zich. Soms zelfs thematisch gerangschikt dat 

men zich haast af kan vragen hoe het toch komt dat ze maar zo weinig in gespeelde 

partijen voorkomen. Of herkennen we ze niet?! Nummer zeven is een pareltje: wit aan 

zet!  

# Keller, R.C., ‘Prisma-damboek voor beginners en voor meer gevorderden - diagram 63’, Utrecht/Antwerpen: 

Uitgeverij Het Spectrum 1963, p. 35. 

 

Nummer acht 

 

 

Misschien denkt u na een eerste oogopslag wel dat hier nog van alles mogelijk is. Het lijkt 

erop dat zwart nog een goede verdediging heeft. Maar niet alles is wat het lijkt… Wit 
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heeft een paar heel goede opties maar eentje springt eruit en die leidt snel tot winst. Gaat 

u er even voor zitten? Wit aan zet en wint!  

# Boog, F. & Holstvoogd, E., ‘Dammen - diagram 136’, Stichting Televisie Academie Teleac, p. 45. 

 

De negende, de laatste 

 

 

Het kan zijn dat u het tot hiertoe heeft volgehouden met de korte studie, ter lering. 

Misschien was het allemaal niet zo moeilijk als dat het leek en in dat geval kan deze 

laatste opgave er ook nog wel bij. Er is veel mogelijk. Wit heeft opties. Een aantal 

kansrijke opties. Daar zit misschien ook wel de moeilijkheid. De opgave vraagt 

voorstellingsvermogen en geduld. Een goede oefening voor als u achter het dambord 

plaatsneemt...  

# Keller, R.C., ‘Prisma-damboek voor beginners en voor meer gevorderden - Stille zet, diagram 72’, 

Utrecht/Antwerpen: Uitgeverij Het Spectrum 1963, p. 37. 

 

Aanwijzingen 

#1 Wit beslist de partij met het offer 1. 23-19! en na 1. … 13x24 2. 40-34 heeft zwart nog een 

zet en dat is 2. … 35-40 waarna met de slag 3. 44x35 al de vijf overgebleven van zwart 

vaststaan en wit gewonnen heeft. 

#2 De Spaanse Slag gaat als volgt: 1. 27-22 18x27 2. 31x11 6x17 3. 32-27 23x34 4. 40x18 12x23 

5. 27-21 16x27 6. 37-31 26x37 7. 41x1!  
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#3 Wit wint met 1. 23-19 4-10 2. 47-36! 10-14 [na 2. … 37-42 wint wit fraai met 3. 25-20 15x13 

4. 36x47 en ook 2. … 15-20 werkt niet vanwege 3. 25x5 37-42 4. 36-47 42-48 5. 47-42 48x14 

6. 5x19] 3. 19x10 15x4 4. 36-47 enzovoorts. 

#4 Met de valluikslag gaat wit naar dam: 1. 28-22 17x28 2. 26x17 11x22 3. 31-26 22x31 4. 26-21 

16x27 5. 37x26 28x37 6. 42x4! 

#5 Wit wint niet door dam te halen met 1. 10-5 want dan volgt 1. … 41-47 en wit kan niet 

meer winnen maar door eerst 1. 4-36! te doen. 1. … 41-47 [na 1. … 41-46 volgt 2. 10-5 en 

het is uit] 2. 10-4! 47-33 3. 25-20 33x15 4. 36-47 en de zwarte dam is opgesloten.  

#6 Een pareltje van P. Roozenburg [eerste publicatie in de Ymuider Courant 1960]. Wit 

begint met het verrassende offer met 1. 26-21! 17x26 en vervolgens de ‘onmogelijke’ 

achterloop met 2. 32-28. Is dit nog serieus, vraagt u zich wellicht af. Ja: op deze manier 

wint wit de partij. Aangezien dit geen gortdroge oplossingen op een rijtje zijn permitteert 

schrijver dezes zich om hier enige opmerkingen te maken. Wij vervolgen. 2. … 12-17? [na 2. 

… 8-13 3. 28x8 13x2 4. 37-32 26x28 5. 33x24; na 2. … 19-23/24, 2. … 14-20 of 2. … 10-15 volgt 

3. 28x17 12x41 4. 36x47 26x37 5. 38-32 26x28 6. 33x2 terwijl op 2. … 16-21 wit wint met 3. 

28x17 21x41 4. 36x47 26x37 [na 4. … 12x21 5. 38-32 26x28 6. 33x2] 5. 17-11 6x17 6. 38-32 

37x28 7. 33x2] 3. 27-21 16x27 4. 37-32 26x37 5. 32x3 22-27 6. 3x25 27-31 7. 36x27 37-41 8. 25-

34 met overmacht voor wit. 

#7 Na het offer met 1. 30-24 29x20 en de achterloop 2. 38-33! heeft zwart geen goede 

verdediging meer. Na 2. … 18-22?! volgt de dam met 3. 39-34 28x30 4. 35x4 terwijl na 2. … 

28-32 3. 37x19 wit een schijf meer heeft. 

#8 Wit wint met 1. 31-26! 11-17 [na 1. … 21-27 is 2. 43-39 beslissend] 2. 43-39 17-22 [2. … 13-18 

mag niet vanwege 3. 28-23 en 4. 38-32] 3. 26x17 22x11 4. 32-27 11-17 [4. … 13-18 was niet 

mogelijk vanwege 5. 28-23 en 6. 35-30] 5. 27-22! en zwart heeft niet beter dan 5. … 17-21 

waarna 6. 22-18 13x22 7. 28x26 volgt. 

#9 1. 48-43! 12-18 [op 1. … 6-11 of 1. … 7-11 volgt 2. 32-28 23x21 3. 26x8; op 1. … 12-17 wit 

wint met 2. 27-21 16x27 3. 32x1 en na 1. … 23-29 heeft wit winnend voordeel na 2. 38-33 

29x49 3. 32-28 49x21 4. 26x8] 2. 38-33 7-11 [na 2. … 6-11 of 2. … 7-12 volgt andermaal 3. 32-

28 enzovoorts] 3. 43-38 11-17 4. 33-28 en wit wint een schijf en de partij daar zwart niet kan 

vervolgen met 4. … 23-39 vanwege 5. 27-21 16x27 6. 32x34!    
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Damlust - van alles wat (1) 

Samengesteld door Cor Barelds | 414 woorden 

 

 

Variatie aan bijzondere slagzetten 

 

Het damspel kent veel slagzetten en de meeste zijn bekend bij de clubdammer, zoals de 

Coup Philippe en het zetje van Weiss. Er zijn slagzetten met fantastische namen, zoals de 

Coupe du triangle lateral (slag van de zijdelingse driehoek) of de Klokkengieterszet. 

 

 

 

Coup Manoury 

 

Wit slaat toe als volgt: 1. 37-31 26x46 2. 

28-23 19x39 3. 43x34 24x42 4. 48x37 

46x40 5. 35x24 20x29 en de klapper 6. 

45x1! 

 

 

 

 

Coup de Balancement (Schommelslag) 

 

Wit wint via 1. 47-42 36x36 2. 49-44 38x49 

3. 22-18 13x31 4. 40-34 16x38 5. 34x3 

49x40 6. 3x45. 
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Coup du Fondeur de Cloches 

(Klokkengieterszet) 

 

Wit wint via 1. 44-40 45x34 2. 39x30 

24x35 3. 50-44 35x49 4. 38-33 49x46 5. 

33x31 26x37 6. 47-41 37-42 7. 48x37. 

Coup de la Lunette 

 

 

Oplossing 1. 27-22 17x28 2. 34-29 23x34 3. 

37-32 28x37 4. 38-32 37x28 5. 47-41 36x47 

6. 41x1. 

 

 

Coupe Majuscule 

 

Winst via 1. 36-31 27x36 2. 26-21 16x27 3. 

42-38 33x42 4. 47x38 36x47 5. 17-12 47x45 

6. 12x1 45x12 7. 5x3. 

Coupe de Trombone 

 

Het is uit met 1. 37-31 26x39 2. 38-33 

36x47 3. 33x4 47x10 4. 4-22 35x24 5. 

22x10 15x4 6. 25x14. 
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Hierna twee pagina’s vol studiewerk. We geven de oplossing van drie 

diagrammen. 

 

Diagram 11 Hier alleen de zetten van wit: 1. 27-22, 2. 37-31, 3.38-32, 4. 35-30, 5. 26-21. 

Diagram 13 1. 34-30 13-19 (wat anders ?), 2. 40-34 en dan zie je de oplossing? 

Diagram 20 1. 33-29 14-19 2. 29-23 19x48 3. 26-21 48x19 4. 21x3. 

 

1 - Meerslag.     2 - Hoe wint wit?    

   

 

3 - Tussenlopen? Kijk uit!   4 - Wit slaat het bord leeg. 
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5 - Zoek de juiste volgorde van wit.  6 - Grappige winst! 

   

 

7 - Wat doet wit om te winnen?  8 - Probeer eerst uit je hoofd. 

   

 

9 - Er blijft een witte schijf over.  10 - Hoe haalt wit dam? 
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11 - Coup Napoleon (dam op 4)  12 - Wit wint toch? 

   

 

13 - Wit forceert winst.   14 - Winst door meerslag. 

   

 

15 - Wit wint door oppositie.   16 - Kan wit winnen? 
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17 - Meerslag en dan “plakken”.  18 - Meerslag en “plakken”. 

   

 

19 - Winst van wit na offer.   20 - Wit forceert winst. 

   

 

21 - Wit geeft veel en slaat alles  
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Een eindspel 

 

In veel damboeken wordt ook aandacht besteed aan 

het eindspel.  

Eindspelen kennen vaak veel mogelijkheden.  

Verrassende winst van wit door:  

1. 13-9 14x3 en dan 2. 35-19! 

 

 

 

 

 

Gouda, mei 2015 

Cor Barelds 
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