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Les 6 Het haakje
We hebben het de vorige les gehad over
combineren. Je moet altijd één of meerdere
schijven weggeven bij een combinatie. Er is
een combinatie die heel vaak voorkomt in het
Friese spel. Deze slagzet heeft een speciale
naam: het haakje (of de haakzet).
Brechtje speelt met wit tegen Samira.
Plotseling ziet Brechtje een haakje!
Ze speelt haar onderste linker schijf op en
wacht tot Samira de twee schijven slaat naar
het omlijnde veld. Brechtje verheugt zich al op
een slag over 3 zwarte schijven en een dam in
het verschiet.
Samira slaat echter heel anders dan Brechtje
had verwacht!

☻ Kleur het veld waar Samira na haar

Wit speelt de onderste linker schijf op. Zwart
moet nu 2 schijven slaan. In 1 slag een keer
echt en schuin weer een stukje terug.
De slagweg heeft de vorm van een haakje.
Daarom noemt men dit slagprincipe een
haakje of in het Fries heakje [spreek uit: jekje].

tweeslag uitkomt.

Stoffel heeft meegekeken met de partij. Hij
weet dat hij zich niet met de partij bemoeien
mag zolang er gespeeld wordt. Stoffel heeft
echter de stand goed onthouden en zet hem
na afloop nog eens op. Stoffel zegt tegen
Brechtje: “Je had hier díe moeten doen!” en
wijst een zet aan met de bovenste linker
schijf.” Dan moet zwart schuin slaan en sla jij
er 3!” Samira staat er ook bij en zegt:
“Nee hoor, dan sla ik er ook 2!”

Na het haakje staat het zo. Wit kan naar dam
slaan.

☻ Kleur het veld waar wit uitkomt.

☻ Geef met pijltjes aan welke slag Samira
bedoelt!
Harm Wiersma is een beroemde dammer uit
Leeuwarden. Tegenwoordig woont hij in
Goutum. Wiersma is zes keer wereldkampioen
geweest in het internationale spel. Soms speelt
Harm Wiersma wel eens een Friese partij.
Marten Walinga is een sterke dammer in het
Friese spel. Hij werd Fries kampioen in 2000.
Marten speelde eens twee partijen tegen Harm
op een groot dambord van gras. Er werd
gespeeld met grote kunststof koeien in plaats

Wit kan met het haakje 2 schijven winnen.

☻ Zet een pijltje bij de goede zet en kleur
het veld waar je uitkomt
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van met schijven. De koeien werden met takels
verplaatst.

De partij is nog maar net begonnen en Marten
Walinga liet al zien dat hij goed kan
combineren. Kijk wat er gebeurt.
Wit laat zijn rechter schijf slaan. Hij wil namelijk
2 schijven (de 2 omlijnde schijven) bij zwart uit
de stand trekken om gaten te maken. Nadat
zwart slaat is de stand zo:

Wit moet recht slaan en zwart slaat recht terug.
Wit blijft aan zet. De stand na dit slaan is zo:

00 werd er in een weiland
Tussen Lollum en Kubaard werd een
tweekamp dammen Fries Spel gehouden
tussen oud-wereldkampioen gewoon dammen
Harm Wiersma en Fries kampioen Fries Spel
Marten Walinga. Het bord was 30 meter breed,
de spelers stonden in hoogwerkers en de
schijven waren vervangen door kunstkoeien:
20 Red Devil koeien en 20 blanco koeien.
Vlak naast dit gebeuren liepen duizenden
mensen op de Slachtedyk de Slachtemarathon.
Harm Wiersma overziet op deze foto zijn
kudde koeien, waarvan hij er in de tweede
partij op de tweede zet al eentje prijs moest
geven. Hij knokte goed terug, maar in het
eindspel werd hij toch nog door Marten
Walinga in de val gelokt.
In de tweede partij hield Wiersma veel langer
stand, maar ook deze partij werd door Marten
Walinga gewonnen.

Nu kwam wit met een haakje! Nadat zwart er 2
slaat, kan wit er 5 slaan (en daarna zwart weer
één)

☻ Geef met een pijltje aan welke zet Marten
deed!

☻ Hoeveel schijven kon wit daarna slaan?
……………………………………………..….
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Toets 6.1 Het haakje
Geef 2 schijven weg en sla er meer terug of sla naar dam!
Geef met een pijltje aan welke zet je doet en zet een kruisje op het veld waar je uitkomt.
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Toets 6.2 Combineren
Geef 1 of 2 schijven weg en sla er meer terug of sla naar dam!
Geef met een pijltje aan welke zet je doet en zet een kruisje op het veld waar je uitkomt.
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6.3 Extra opgaven
Deze stand kwam voor in het Fries kampioenschap 2005 tussen twee heel
sterke dammers.
Marten Walinga speelde met wit en Taeke Kooistra met zwart.
Marten Walinga werd Fries kampioen in 2000. Taeke Kooistra heeft maar
liefst 10 keer de kampioenstitel gewonnen!
Het record aantal titels staat op naam van Augustinus van der Goot met 12
titels.

Marten maakte een fout. Hij speelde een
basisschijf op. Dat is altijd gevaarlijk.
In het rechter diagram zien we de tegenzet
van Taeke. Taeke brengt met deze zet een
dreiging in de stand.

☻ Zet een pijl bij de zet waarmee zwart
dreigt.
Wat moet wit doen tegen die dreiging? Wit kan er niks tegen uitrichten! Zo’n dreiging waartegen je
geen goed verweer hebt heet een onpareerbare dreiging.
Als wit zo speelt als in het diagram hiernaast, voert zwart de dreiging ook
uit.

☻ Kleur het veld waar zwart na de combinatie uitkomt.

Bij de opening van een damtoernooi werd met auto’s gedamd
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6.4 Dammen op het kleine bord
Jelle heeft thuis de vorige partij nog eens goed
bestudeerd en speelt weer dezelfde zet.

Jelle en Hakim spelen een match Fries
dammen op het kleine bord. Hakim heeft de
eerste partij gewonnen. Hier komt de tweede
partij.

Hakim doet Jelle weer na. Ondertussen droomt
hij alweer van het slagzetje naar dam, waar
Jelle in kan trappen. Maar Jelle komt met een
heel vreemde zet!

“Ben je klaar voor een nieuw pak slaag?”
vraagt Hakim plagerig.

“Haha, sukkel!” zegt Hakim, “je laat er 2 slaan!”

“Ja, ik ben er klaar voor om je nog een pak
slaag te geven, Hakim!” antwoordt Jelle fel en
doet weer dezelfde openingszet als in de
eerste partij.

“Ik ga je vernietigen, Hakim!” roept Jelle vol
bravoure en hij slaat er 2 terug.
Hakim doet Jelle weer na. Hij wil nog wel eens
winnen zoals in de eerste partij tenslotte!
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“Ik sla gewoon weer terug, Jelle en sta 1 voor,
haha”, zegt Hakim.

“Je mag er nog één hebben, Hakim” zegt Jelle
triomfantelijk.

Hakim kijkt verbaasd en slaat de schijf.
Oei, Jelle slaat er 2 naar dam!

“Da’s gemeen!” zegt Hakim. Die heb je van mij!
Jelle lacht. Hij wint de partij.
“Morgen win ik weer,” zegt Hakim.
Willen jullie weten hoe de match afloopt? Wij
weten het ook niet. Spelen jullie hem zelf maar
uit!
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