
Thema I

Les 1 Allemaal zeties

Combineren is: schiiven weggeven om er da-arna meer voor

ér"li" p"tt"". Ken |e ze Àog, al die combinaties uit vorise

t""sJnz wt"er"t"g, plakker, tempozetie' keuzeslag' damgeven" '

daar kon je leuke dingen mee doen!

Om je geheugen even op te frissen' krijg ie nu een stel opgaven

"ratrin 
i" veel oude bekenden terug ziet'

{} opuractrt t Allemaal zetjes

Noteer de oplossinsen maar onder het dia.sram :1.!!!1Îl O'i O"

un-t*ooiJ"n ot ie het goed hebt' zet de stand gerust op ;e

;;;;;,;*;eer 1e óe combinatie vanaf het diasram niet kunt

vinden.

DIAGRAM 3
DIAGRAM 2oIAGRAM 1

DTAGRAM 6
DIAGRAM 5

DIAGRAM 4
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Conbineren l

Het damspel zit vol met combinaties. Let er goed op in je eigen
partijen! Heel dikwijls krijg je de kane om een mooie combinatie
uit te voeren. En als je hem dan niet ziet, is dat erg jammer. Je

kunt ze ontdekken door ie bil elke zet af te vragen:

O Kan ik mísschien een paar schilven weggeven en er

- meet terugslaan ?

Slagzet, zetje, damzet

Nu iets over de naam "combinatie". Daar hebben dammers ook

nog twee andere woorden voor' Een combinatie noemen ze

wJl slagzet oÍ zetie' En eigenlijk is dat wel een beetie raar'

Want eén combinatie is toch heel wat anders dan een zet' Maar

ja, zo heet dat nu eenmaal. Vroeger waren dammers een

tikkeltje eigenwijs en toen hebben ze dat zo bedacht'
Een combinatie naar dam, zoals in opgave 3 van opdracht 1'

heeft ook een speciale naam. Dat is een damzet' Drie nìeuwe

namen: slagzet, zetje en damzet. Zou je die kunnen onthouden

denk je?

fi 9o6r""111 2

Bedenk met zijn tweeén drie damzetten. Natuurlijk even

uitpuzzelen op het bord. Daarna in een leeg diagram tekenen'

Gebruik niet meer dan tien schiiven per kleur'

DIAGRAM 8 DIAGRAM 9
DIAGRAM 7
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Thetna I

DIAGRAM 1 O

Een slag met vertraging

ln DIAGRAM 10 zie .ie een stand die zo uit een echte partij is

weggelopen. Er staan nog een heleboel schilven op het bord en

daaióm zit de combinatie een beetje verborgen Wit is aan zet en

hij kan een damzet uitvoeren. Neem de 6tand maar even over op

te eigen bord.
'Om 

Éet iets gemakkelijker te maken pakken we eerst schiif 18

"u"n 
*"g, ln-een echte partij mag je zoiets natuurliik nooit doen'

maar hier heeft niemand er last van'
Zie je de combinatie naar dam? Wit speelt heel eenvoudig 1'

28-22 17x2A 2. 32x5

We zetten schiif 1 8 weer op zijn plaats'

Ki.ik nu eens wat er gebeurt ats wit in deze sÎand ook 1' 28-22

speelt. Zwart heeft slagkeuze.
ftii-zat wet niet zo dom zijn om 17x28 te slaan' Nee' hij kiest

voor 1..,. 18x27.
Goed kiiken. Nu heeft wit slagkeuze' Wat doet hij? Hii slaat

À.", r.ónt. 2.31x221en zo krijgt wit schijf 17 toch op veld

28:.2. ... 17x24.
óe stug n"a, dam had even vertraging, maar daar is hii dan: 3'

32x5!

Zet de stand nog eens op 1e bord en probeer de hele combinatie

in geaachten rc1ien ' Zo moet het in de parti.i immers ookl Met

oit""oÀiin.tiugrapie kun je soms helemaal aan het begin van de

oartii al een schilf winnen'
i+o"i o"t ontdek ie in de volgende opdracht'

'Q' gp6r""L1 3

Zet de beginstand op ie dambord en speel de volgende

openingszetten:

a 1 , 31-26 17-22 2. 36-31? Zwart kan nu een combinatie- 
nemen. Schrijf ook de "vertraging" op' waarvoor wit kan

zorgen!

1 . 33-29 18-22 2. 39-33? Weer maakt wit op de

tweede zet een fout. Zoek het zetie voor zwan!
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Combineren I

DIAGRAM 1

Les 2 De Haarlemmer zet

ln les 1 eindigden we met twee openingscombinaties- Ken 'ie die

naam nog? Het Uegin van een dampartij heet ook wel: de

-opening.
Éit'iin i"t""fttir.kelijk veel openingscombinaties' Nou hoef ie die

""t*tfiif. 
niet meteen allemaal te kennen' Maar er is er eentie

bii die ie beslist moet kunnen dromen' Het is de

àtierUeiangrijtste combinatie die er is en dammers hebben er

een apartÀ naam voor bedacht: de Haarlemmer zel'

Vlug de beginstand op je bord én speel maar mee:

i'.-iz-ze lé'zs 2.37-327 Dat was mis' zwart kan nu maar liefst

twee schijven winnen, met de Haarlemmer zet' We hebben deze

u"ù"grìik; 
","nd 

ook in DIAGRAM 1 neergezet' Voordat ie

.r"r-O"i fu"",, mag ie de slagzet eerst zelf proberen te vinden' Dat

Jrlrl"f .o teuf. We verktappen alleen dat hii begint met 2 "'
23-291 Ga er maar eens goed voor zitten .' " '

Gevonden?
Hier komt de oPlossing:
ftf" Z. ... 23-29 tan wit op twee manleren slaan' We bekìjken

"o"t 
S. S+"ZS' Dan pikt zwart er met 3' "" 17-22 een schiif

tussenult: 4.2e,x17 19x26! Zwart heeft twee schiiven

*"ggrgru"n en drie teruggepakt' Bovendien slaat hij-zo dadelijk

à"ii.éì.rtUr 17. Reken Àaar uit: dat is twee schijven winst'

Èn "f, 
iit oi de derde zet 3' 33x24 slaat? Geen probleem' Zwart

tp*ù s. ... 2o-29 4' 34x23 en brengt zo toch e-en schiif naar

u"lO ZS. Daarna komt weer 4' "' 17'225' 28x17 19x26 met

ook deze keer twee volle schijven winstl

Dat is nou de Haarlemmer zet' Repeteer hem maar net zo lang

tot ie hem oP je duimPie kent'

* oparactrt t

Hou ie vast. De Haarlemmer zet heeft nog een tweelingbroertie'

itiàii"p*i"s"zetten 1. g3-2a 1a-22 2' 39-33? verschiint de

stand uii DIAGRAM 2 op je bord' Wie vindt de

openingscombinatie? Schriif hem hieronder op'

Het is wel verstandig om ook dit openingszetie gewoon uit ie

troÀtJ tu r"r"n. Speel ae beginzetten maar weer na tot je ze kunt

Jror"n. Met deze twee Haarlemmer zetten zul ie vast veel

succes nebnenl Wie weet, kun ie er vandaag of morgen al

iemand mee verrassen'
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Thema I

DIAGRAM 3

* oporactrt z

Hier is nog een opening:
1. 33-28 1e-zs 2.31-27 20-24 3. 37-31? DIAGRAM 3

a Wit heeft het opnieuw verkeerd gedaan' En weer slaat

zwart ioe met een mooie openingscombinatie' Zoek het

uit en schrijf het oP!

Als zwart het probeert te winnen met:

3. ... 23-29 4.34x23 16-21 5' 27x16'17-22' dan kan

wit nog net aan schijfverlies ontsnappen' Zoek op ie

dambord uit hoe dat gaat!

DIAGRAM 4

a/ Oodracht 3 Wit zit te slapen

In de vorige opgaven was het steeds zwart die in de opening

io"tìo"s."N, rùgt *it ziin kans' Maar helaas' in het volgende

partijtie zit hij te slaPen.
bp"ér'n"t na op je bord en zoek uit welke mooie kansen de

*iit"p"t", hier míst. Een van die combinaties mag je in DIAGRAM

4 tekenen.
i.'ói-il ts-zs 2.33-2a 14-1s 3' 34-30 10-14 4' 30-25 20-24

;: ;ò A ti-ió o. 25x1 4 ex2o 7' 45-40 5- l o 8' 34-30 20-25

é. éó-+s 25x34 10.4ox2o 15x2411' 39-33 1o-14'

De gemiste kansen van wit:

Wat blijft er over?

Het Haarlemmer zetie uit deze les kun je misschien al wel

Oro.rn. Als je tegenstander erin loopt' hoef ie niet meer na te

denken. Je weet gewoon dat het klopt als een bus'.. 
..

ù""r."""tr| is hèt toch verstandig om net zoals bii.alle andere

,"ii"n go"a te kijken welke stand je na de combinatie

"""À"Jot. 
waar staan de schi.iven precies? Hoe '. I sta je

;";;? Kr. je daarna ook echt winnen? Als je dat ziet ben je een

ooeie dammer!
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Combineren 1

DIAGRAM 5

fi 6p6rr"61 4

ln DIAGRAM 5 zie je de Haarlemmer nog eens terug' nu ln een

heul 
"enuoudige 

vorm, Heb je de stand op je bord staan? En heb

.ie hem al geziàn? Niet aan de schijven komen!

a
E

Voer in gedachten de combinatie uit'
Eerst zo;gen we dat er drie schijven op een rii staan-:.

7-. zg-zz"lt *ZA. Daarna halen we de middelste schijf weg

met 2,34-29 23x34' En tenslotte slaan w'e er zelf drie: 3'

32x5 . Of we slaan 3' 32x25 ' Want dat kan ook nog'

è.riunl Teken dan de stand clie overbliift na 3' 32x5 ìn een

leeg diagram.
iet"en o-ot< de stand die overblijft na 3' 32x25 in een diagram'

Kiik daarna of het klopt wat je allemaal gezien hebt'

# rorr" opdracht

We gaan terug naar opdracht 1 uit de eersÎe les'

Pak iagina 1 .ì er maar bij' Als het goed is heb ie de goeoe

oplossing eronder geschreven'
Doe nu de volgende oefening:
E Zet elke stand eerst op het dambord
a Voer in gedachten de combinatie uit
E Teken dé stand die overblijft in een diagram

tr Speel nu de zetten en kijk of ie het scherp zag!

Vul in: van deze zes combinaties heb ik er ' ' ' ' meteen

helemaal goed gezien'

Let op:
lirà-tuut"r" oefening kun ie net zo vaak herhalen als ie
iitt. r*" keer ats ie een zet bedenkt' moet ie proberen om

te doorzien hoe de stand er een paar zetten later uit ziet'

En je kunt dat oefenen doot die stand in een diagram te

iri"n"n en daarna meteen te kiiken of ie het goed gezien

hebt!


