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Van de redactie 

Paul de Heus 

 
Lang was Den Hommel gesloten, maar sinds een paar weken wordt er weer voor de onderlinge 
gedamd. De eerste avond was met zeven deelnemers wat mager bezet, maar de tweede 
maandagavond kwamen al twaalf leden opdagen.  
 
Dit is het laatste Corona-clubblad. Na de zomer gaat het weer in gedrukte vorm uitgegeven worden.  
De kopij die ik ontving was mager: Dirk leverde een stukje aan naar aanleiding van het overlijden van 
Evert Bronstring, een oud-clubgenoot van hem. 
Auke schreef over -hoe verrassend- het eindspel. 
 
Met enige verbijstering lees ik over de complottheorieën die hier en daar rondgaan. Dat we als 
gevaccineerde mensen magnetisch worden, zelfs mensen die in de buurt van gevaccineerden komen 
ondergaan dat lot, domme mensen heb je overal. Maar dat er ook dammers zijn die zulke bizarre 
ideeën geloven… Chips gaat daarover. 
Verder een laatste stukje over het online dammen, echt het laatste! 
 
Ook dit nummer werd weer kritisch bekeken door Dirk, hij haalde er nog een paar kleine foutjes uit. 
 
Al met al een dun clubblad, ik hoop dat we na de zomer met veel plezier gaan dammen en dan komt 
die kopij vanzelf wel weer. 
 
Ik wens jullie allemaal een mooie zomer. 
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Op één bord 
Paul de Heus 
 

De eerste partij die ik fysiek en zonder spatscherm en zelfs op één bord speelde, was op 23 juni in de 
Bijlmer tegen mijn Amsterdamse clubgenoot Herman van Westerloo. 

 
In deze stand heb ik zojuist 43-39 gespeeld en zwart bevindt zich in 
de problemen. Dat komt vooral doordat (29-34) verboden is door de 
meerslagregel na 32-28 (34x21) 28x10 met winst.  
 
Er volgde (2-7) 30-25 (7-11) [verhindert 39-33 door 12-17, 33x24, 
14-19] 35-30 en nu is 29-34 op dezelfde manier verhinderd als zo-
even. Weer zou 32-28 winst voor wit zijn.  
 
 
 (11-17) 38-33 (29x38) 32x43 (23-29) 43-38 (tweede diagram)  
 
Op (29-34) volgt nu 25-20 (34x21) 20x9. Dat is vrij eenvoudig remise 
te houden voor zwart, maar hij laat zich dat liever niet bewijzen. 
 
Herman speelde nu (14-19) en mij ontging volledig het mogelijke 
25-20! Achteraf is die zet toch niet zo goed als het lijkt, maar wel 
kwalijk dat ik er niet naar gekeken heb. Een betere mogelijkheid is 
27-22! (18x27) 30-24 (19x30) 25x23 en zwart gaat een lastig 
eindspel tegemoet. Ook die mogelijkheid ontging me. 
 
Ik dacht dat 39-33 (16-21) 33x11 (21x43) goede kansen zou geven, 
maar dat is om twee redenen onzin: volgens Flits is de stand +0,29 

en dat betekent gewoon remise. En bovendien plakt zwart niet (16-21) maar (17-21!) en dat is 
potremise (-0,02).  
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Evert Bronstring 
Dirk Bijkerk 

 
In de laatste uitgave van 'Het Damspel' was veel ruimte gereserveerd voor de legendarische Evert 
Bronstring, die afgelopen januari is overleden. Ook als je hem nooit hebt ontmoet, zal zijn naam bij de 
meeste dammers bekend zijn, omdat hij een van de grotere spelers is geweest in de afgelopen 
- pakweg - 50 jaar en er zijn talloze publicaties geweest van zijn partijen. Voor mij reden om eens in 
mijn archief te zoeken naar foto's van, en partijen tegen hem. Ik blijk ooit maar 1 foto van hem te 
hebben gemaakt in 1986 bij het Haagse RDG, waar Evert trouw op de clubavond kwam en uiteraard 
meespeelde in het eerste tiental, met o.a. Frits Luteijn, Fred Ivens, Ed Holstvoogd om maar een paar 
namen te noemen. 
 

 
 
Evert was geen man van veel woorden en bleef altijd rustig. Ondanks dat hij destijds een middelbare 
leeftijd had, beschouwden we hem als onze 'opa'. Fred Ivens schreef gekscherend dat dat kwam 
omdat Evert wel een héél jaar ouder was dan hijzelf, maar het kwam toch meer omdat Evert het gezag 
uitstraalde en wijze woorden sprak, hetgeen nou eenmaal bij een opa past. Zijn sigaren 
ondersteunden bovendien een uitstraling van levenservaring en senioriteit. Hij vond het allemaal 
prima. 
 
Minder bekend is dat Evert een liefhebber was van traditionele muziek, net als ik. We hebben een 
keer samen in de Leidse theetuin een optreden bijgewoond van een groepje muzikanten die 
Nederlandse traditionele muziek ten gehore brachten. In de pauzes ging het dan wel weer over 
dammen. 
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Ik heb ooit maar 1 partij tegen hem gespeeld, misschien maar goed ook, want hij kwam niet voor niets 
naar de clubavond zou je kunnen zeggen. In de volgende stand heeft wit een problematische lange 
vleugel en heeft 45-40 als laatst zet gespeeld. Evert is met zwart aan zet. 
 

Er zijn 3 mogelijkheden: (11-17), (12-17) en ten slotte (3-9) waar je 
natuurlijk helemaal niet naar kijkt. Maar Evert speelt nu gewoon wél 
(3-9), hij heeft tenslotte de reputatie om onmogelijke zetten te 
kunnen spelen. Eerst het partijverloop, wat de slechtste 
voortzetting voor wit bleek. 
39-33 of? (24-29)  33x24 (20x29)  40-34 (29x40)  35x44 (15-20)  44-
40 (20-24)  40-35 (24-29) en het is wel klaar voor wit. 
 
Terug naar de diagramstand en de eerste zet (3-9). Nu had 
gemoeten: 28-22. Er zijn dan 3 mogelijkheden: (11-17), (12-17) en 
(23-29). 

Zwart maakt het zich met (23-29)  39-33 (18-23)  22-18 (13x22)  27x7 (11x2)  32-28 enz. wel erg 
moeilijk. En in plaats daarvan (12-17) levert een leuke dam met 32-28 (23x21)  31-27 (17x28)  37-31 
(21x32)  38x27 (26x37)  41x3 wint. Dus (11-17) is de aangewezen voortzetting; 22x11 (16x7). Dan 27-
22 (18x27)  31x22 (12-18) bijvoorbeeld, 32-28 (18x27)  37-31 (23x32)  31x22 (24-29) bijvoorbeeld 
38x27 (20-24) en het is voorlopig nog niet klaar; misschien staat wit hier wel beter. 
 
Dat alles wetende zou de conclusie kunnen zijn dat de eerste zet (3-9) toch niet ideaal was en dat op 
dat moment (11-17)  27-22 enz. wat veiliger was. Ook dan zou 28-22 trouwens gevolgd zijn. 
Maar wat (3-9) in elk geval niet was, was een blufzet, dat past namelijk helemaal niet bij de 
bescheiden en aimabele Evert Bronstring zoals ik die kende en ook zal blijven herinneren - sorry Evert 
– als 'opa'. 
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Online dammen, een epiloog 
Paul de Heus 

 

 

Op het moment dat ik dit schrijf is het weer mogelijk fysiek te dammen. Den Hommel is weer open, 

verschillende clubs hebben hun onderlinge competitie weer gestart en deze zomer zijn er weer de 

bekende zomertoernooien. Het UPDB-65+ toernooi gaat ook door, u kunt zich daar nog voor opgeven, 

mits u in 1956 of eerder geboren bent. 

Het online dammen is dus passé en laten we hopen dat er niet weer een opleving nodig is in de winter 

als de r weer in de maand is en het covid-virus weer in de lucht. 

Op lidraught heb ik anoniem een aantal partijen gespeeld. Meestal tegen dammers die absoluut niet 

meer zijn dan beginnende schuivers. Ik doe mijn best om de partij te rekken, om mijn tegenstander 

het idee te geven dat hij/zij er toch wel iets van kan.  

Zelfs doe ik wel eens mijn best om te verliezen als ik tegen iemand speel die na elke nederlaag weer 

opnieuw een partij wil spelen. 

Hier lukte dat: 

26-21? Zwart aan zet wint…  
 
(45-18!) 27x4 (16x27) 4x31 (36x27)  
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit was tegen een wat betere speler, hij maakte remise, maar ik had 
met zwart kunnen winnen. Dat zag ik niet. 
 
(25-34!) 12-7 (14-20) 15x33 (34x1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit is tegen een wat betere speler. Ik won, maar dat was geluk, 
met 1-23? 
 
Wit wint, niet door 1-23? (14-19) 23x46 (22-27) 21x32 (36-41). Ook 
niet door 50-45? (14-20) 45x15 (36-41). 
 
De winnende zet is 21-17 (22x11) 50-23. 
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Hoe verloren kun je staan? Ik had wit. 

 
(18-22?) Na 19-23 is het uiter dan uit. Na de tekstzet ook, maar wit 
heeft nog minimale kansjes.  
 
31-27 (22x31) 36x27 Op de tussenloop met 34-30 of 33-38 plakt wit 
naar dam met 16-11.  
 
(19-23) 35-30 (34x25) 43-39 (23-29) 39x28 (13-18?) Bang voor 27-
22, maar dat is geen dreiging. Na 6-11 komt wit niet verder. 
 
28-23 (23-29??) Hiermee geeft zwart de winst uit handen. Na 23-28 
kan wit alleen maar 23-19 spelen dat verliest na (6-11) 19-13 (9-14) 

13x22 (17x37) en nu volgt op 27-22 een driedubbel winnend offer: (12-18) 22x13 (14-19) 13x24 (25-
30) 24x35 (37-42) enz. 
 
23-19? (6-11) 32-28 (zie diagram) In plaats van 23-19 had wit naar remise moeten gaan met 32-28 
(18x29) 27-22 (6-11) 22-18 enz. 
 

  
Zwart kan nu winnen met het grappige (9-14) 19x10 (18-23) 28x19 
(17-22) 27x18 (12x5)  
 
(25-30?) 19-13 (9-14?) Remise was nog (30-35) 13x4 (34-40) 4x22 
(40x49) 
   
13x22 (30-35) 22-18 (12x32) 21x1 (32x21) 26x6 en wit wint. 
 
 
 

 
Tot slot een puzzeltje waar ik nogal wat moeite had: wit aan zet wint.   

34-30 (24x35*) 45-40 (35x44) 48-30 
(25x34) 1x16 
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Eindspel 
Auke Zijlstra 
 

Nu er alleen online gedamd wordt valt er, althans in de onderlinge, op eindspel gebied niet veel te 
beleven. Met het tempo van 10+5 dat we hanteren worden veel partijen al voor het eindspel beslist, 
en voor zover er nog een eindspel uitkomt is tegen die tijd alle bedenktijd gebruikt waardoor de partij 
uitgevluggerd moet worden. 5 seconden per zet is natuurlijk genoeg om een 4 om 1 eindpel te 
winnen, maar zodra er iets meer gedacht zou moeten worden is daar geen tijd voor. Hoewel dit 
argument in mindere mate voor de hele partij geldt is het effect op het (ontbreken van) eindpel wel 
het meest duidelijk. 
Vandaar maar een keer een eindpel uit de  oude doos. Misschien bij velen al bekend, maar ik vind het 
zelf één van de mooiste. Zoals aan het diagram al is te zien is het van Jozef Blankenaar, die bekend 
stond om zijn dammeneindspelen. Voor de partijspeler is er weinig aan te leren, het gaat net als bij de 
meeste composities om de schoonheid van de oplossing.  
 
Wit wint als volgt: 

1. 24-15! 28-32 

Op 41-47 natuurlijk 15-42, maar ook op 41-46 wordt de zwarte dam 
snel gevangen: 
41-46 15-10 en op 28-33 10-41, op 46-32 toch wel enigszins 
verrassend gewoon 34-23. En op 28-32 hoeft wit alleen maar te 
slaan natuurlijk. 

2. 15-47 41-46 3. 47-36! 

Op deze manier blijft de vangstelling in de stand, zodat 32-38 niet in 
aanmerking komt en 32-37 (36-41 37-42 41-37 46x40 45x47) al 
evenmin. Dus moet 

3. ... 46-37 4.34-48 

Voor het gemak van de lezer nog een diagram. Wit lijkt hier al te 
winnen, immers na zowel 37-46 als 37-26 wordt de dam gevangen. 
Zwart kan echter nog met de schijf naar dam lopen: 

4. ... 32-38 5. 48x26 38-43 6. 36-27 

Wit moet uiteraard het kwadrant binnen waar de dam gaat komen. 
Bovendien is nu 43-48 verhinderd door een bekend vangprincipe: 
45-23 48-25 27-43 25x48 23-37 

6. ... 43-49 27-16 
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Een mooi moment voor een nieuwe pagina en het laatste diagram. 
Zwart heeft nog een dam gehaald maar de dam kan niet veel kanten 
op. Op 49-35 komt 26-8 en 45-7, dus: 

7. ... 49-44 8. 26-12 

Zwart dreigt via de triktrak te ontsnappen, er moet dus een extra 
dam op de triktrak. Op 44-35 volgt weer 12-8 en 45-7, terwijl zwart 
na 44-49 12-17 wel naar 35 moet om weer in dezelfde vangst te 
lopen 

8. ... 44-28 9. 16-11 28x6 10. 45-50 6-1 11.50-45 1x18 12 45x1 

Wat ik zo mooi vind aan dit eindspel is dat het een behoorlijk diep 
eindspel is (12 zetten), waarbij op elke zet een niet al te moeilijke, maar ook weer niet triviale 
zijvariant is, dat wil zeggen het is meestal maar 2 zetten diep maar je moet er wel even op komen. 
Hierdoor gaat het probleem eigenlijk ook heel soepel naar de winst, en al is natuurlijk niet elke zet 
even gemakkelijk te vinden, als deze gevonden is zijn de zijvarianten gemakkelijk af te strepen, terwijl 
de hoofdvariant 12 zetten diep is. Ook zit er een mooie overgang van het ene winstprincipe naar het 
volgende in: Op de eerste zetten speelt de vangstelling met de dammen op 35 en 34 de hoofdrol, 
vervolgens wordt de zwarte dam gedwongen zich te offeren, waarna de volgende dam in een eindspel 
terechtkomt waarbij zowel in het kwadrant van veld 48, als in het kwadrant van veld 49 een 
vangstelling komt met het geven van twee dammen. Zwart ontsnapt hieruit nog naar de triktrak, maar 
komt daar in het bekende opsluitingsmotief terecht. 
 
Voor de liefhebbers van moeilijke problemen kreeg ik nog de 
volgende toegestuurd van Peter Meijler, gevonden via Delpher in 
een oud nummer van Tubantia: 
Voor wie zich aan de niet zo heel erg makkelijke oplossing wil 
wagen: het is bijna een Alfons probleem (niet te zuinig!) alleen het 
damgeven ontbreekt.  
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Chips 
Paul de Heus 

 
Facebook is een bron van vermaak: je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een groep mensen 
mee bezig. Elke hobby of afwijking wordt bediend. Natuurlijk zijn er sites voor het dammen maar ook 
voor de mensen die menen dat de aarde plat als een pannenkoek is, dat Trump de grootste president 
ooit van de VS was en weer wordt in 2024, maar natuurlijk ook voor mensen die Covid-19 een hoax 
vinden, of een bewust geproduceerd en verspreid virus is. De geneesmiddelenindustrie heeft een 
wereldwijd complot gesmeed. 
Dammers zijn over het algemeen weldenkende mensen, maar soms slaan ook bij enkelen van hen de 
stoppen door. Een Amsterdamse dammer schreef: “Een clubgenoot van mij heeft zich laten 
vaccineren. Hoe lang zal het duren voor hij als een zombie rondloopt?” Een bekende buitenlandse 
dammer antwoordde daarop: “Zal een gevaccineerde dammer ooit nog dammen na het prikje?” 
 
Ik heb me laten prikken, twee keer zelfs. Dus nu zwerven er ergens in mijn bloedvaten een aantal chips 
van Bill Gates rond. Ik dacht daaraan toen ik een paar weken geleden op de eerste post-covid-
clubavond tegen Wim Vlooswijk een vreselijke blunder beging. Na de drie-om-drie naar dam kon ik het 
meteen opgeven.  
Een week later waren de chips wat minder actief en redde ik het tegen Laura Timmerman zelfs tot het 
eindspel. Maar in de stand van het diagram sloegen ze alsnog toe. Na 28-23 dacht ik met (12-18) 
23x12 (14-19) 24x13 (4x7) geforceerd te winnen. Maar Laura, niet gevaccineerd, had met 28-23 een 
lokzet geplaatst. Zij zag wel dat ik na 24x13 niet naar 7 mocht slaan maar dat ik de meerslag moest 
nemen: remise. Bedankt Bill Gates!  
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Grootmeesters dammen 
Paul de Heus 
 

Op YouTube kwam ik een filmpje tegen van een barragepartij tussen Georgiev en witspeler Wirny. 
Twee grootmeesters, maar als je de beelden ziet, lijkt de witspeler een beginneling die twee handen 
gebruikt om schijven van het bord te halen en de klok indrukt met een andere hand dan waarmee hij 
zet. Als ik dat op de onderlinge doe, word ik streng terechtgewezen. Zo niet hier. De arbiter zegt één 
keer iets tegen Wirny, maar laat het daarbij. Georgiev zegt niets, maar wint gewoon. 
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