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DIAGRAM 1

Proefexamen Sijbrands-diploma Wit (thema 1 t/m 5l

* oporacht t
Combineren is schijven weggeven om er daarna meer voor
terug te slaan. In de volgende drie diagrammen is het wit die
begint en wint. Zet de oplossing onder de diagrammen.

DIAGRAM 2 DIAGRAM 3

oIAGRAM 4
* oporactrt z
De partij is nog maar net begonnen. Wit speelde hier 39-33. Na
afloop van de partii vroeg zijn trainer of hii had zitten slapen!
Snap jij waarom zijn damîrainer dat vroeg? Zie iij een betere zet?
Zo ja, welke?

fi oporacrrt 3
In diagram 5 moet je de stand even afmaken. Bij de drukker is er
een witte schijf afgevallen . Zet de schilf zo neer dat wit een
damcombinatie kan uitvoeren.

A. Welke schijf zet je erbij?

B. Welke slagzet kan wit dan uitvoeren?

DIAGRAM
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Thema 5

DIAGRAM 6

# opar""r,* e
In diagram 6 kan wit een mooie doorbraakcombinatie uitvoeren
naar veld î 0. Kijk goed naar de stand en beantwoord de
volgende vragen.
A. Zoek de slagroute en teken die in diagram 6.

B. Welke witte schijf moet de slag uitvoeren?

C. Welke twee zwarte schijven staan op de route in de weg?

D. Welke zwarte schijf staat niet op de slagroute, maar wel in de

weg?

E, Gee{ de oplossing van de combinatie.

F. Teken de overblijvende stand in het lege diagram 7.

G. Hoeveel schijven heeft wit gewonnen?

# opar""t t s
A. Teken de volgende cijferstand in het lege diagram I'
Wit; 27, 2A, 32,33.35, 38, 40, 42 en 45 (negen schìjvenÌ.
zwart: 3, g, 11, 12,13, 15, 16, 19, 23 en 25 (negen schijven).
B. In het algemeen kun ie stellen dat de binding 23 en 25 niet
goed is.
Deze stelling is juist / onjuist?

C. Wit soeelt en wint. Hoe?

D. Hoe noemen we deze combìnatie?

a. Hielslag.

b. Kaatsingsslag.

c. Coup Philippe.

d. Coup royal.

DIAGRAM 7

DIAGRAM 8
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DIAGRAM 9

* opuractrt o
De laatste zet die. zwart in diagram t heeft gespeeld, is (12-17?l
geweest. Achter deze zet staaî een vraagteken.
A. Wat betekent een vraagteken achter de noîatie?

a. Gedwongen zet.

b. Zwakke zet.

c, Sterke zet.

d. Stille zet.

B. Wit speelde nu 27-221Waar dreigt wit mee?

C. Welke schijf(ven) valt wit aan?

D. Welke verdedigingen heeft zwart tegen deze aanval?

En wat zal het witte antwoord daarop ziin?

irAGiAM 1 O

E. Stef dat zwart na 27-22 gaat plakken met 26-31. Geef nu de
notaîie van deze slagen!

F. Na de slag naar dam heeft zwart geslagen. Nu speelt wit 2-7?
Welke redding heeft zwart dan?

G. Hoe noemen we de formatie 37132124127?

# opuractrt z
ln diagram 10 gaan we met wit een lokzet spelen. Wit hoopt
zwart te verleiden tot een combinatie, waarna hi zelf toestaat.

A. Welke lokzet speelt wit? . . .

B. Welke combinatie kan zwart dan nemen?

C. Welke combinatie volgt daarna?
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DIAGRAM 1 
.1

# opdracrrt e

We gaan in de.volgende diagrammen een onweerlegbare
dreiging in de stand vlechten. Geef de beste zet van wit en geet

ook de naam van de formatie die de beslissing brengt.

DIAGRAM 1 2 DIAGBAM 1 3

DIAGRAM 14

* opar""r,, g

In opgave t hebben we gezien dat we schijven kunnen winnen

dooi 
-combineren. 

Nu gaan we ze winnen door aanvallenl

A. Wat zullen de zetten van wit ziin als hij een schijf wil
aanvallen?
B, Nu je weet wat de sterkste zet van wit is, stellen we de

vraag tpnieuw' zwart is aan zet' Welke verdedigingszet zal hij

spelen?
Zet de antwoorden onder het diagram.

DIAGRAM 15 DIAGRAM 16

3..r4
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DIAGRAM 1 7

{} opdracnt ro
Onder elk diagram staan vier antwoorden. We willen de beste
zet van wit weten! Slechts één antwoord is er goed. Kruis het

iuiste antwoord aan!
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29-23

38-32

39-34

40-35

DIAGFAM 1 8

22-18

23-18

33-29

34-29

32-28

36-31

37-31

39-33

DIAGRAM 20

D za-zz

E ze-zs

I s+-zg

E sa-eo

DIAGRAM 21

E zt-zz

D za-zz

El es-ss

E +o-ss

oTAGRAM 22

32-27

32-28

ao-? ?

30,24
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DTAGRAM 1 I
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DIAGRAM 23

* opdracht t1
Kiik goed naar !e diagrammen 23 tot en met 28" In deze

standen zitten slagzetten verborgen voor wit' Voor elke stand
geldt: wit speelt en wint. Schriif er tevens bij of het een coup

Philippe, een zetje van Weiss of een coup royal isl

DIAGRAM 24 DIAGRAM 25

DIAGRAM 27 DIAGRAM 28DIAGBAM 26
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