
PROBLEMATIEK 
 
Gemotiveerde problemen  
 
Motief van den Boogaard tegen het licht gehouden 
 
In mijn tijd- en ik besef dat die voor de meeste lezers lang geleden is- was er een vast procédé 
om damproblemen te maken. Daartoe nam je een “scherp” motief, je werkte dat terug met een 
paar meerslagen en je noteerde zoveel mogelijk standen. 
Voor beginnende problemisten is het goed om op zo’n manier te werken. Het is immers 
noodzakelijk om een probleem van een scherp slot te voorzien en dan kun je maar beter 
meteen goed beginnen. Nu ik tot de jaren des onderscheids ben gekomen, werk ik vaak op een 
andere manier. Ik probeer dan een bepaald slagsysteem zo mooi mogelijk te verpakken en 
poog er achteraf een goed motief aan vast te metselen. Toch kan ik de behoefte om een leuk 
motief onder handen te nemen niet altijd weerstaan. 
In mijn eerste probleemrubriek in Het Damspel besprak ik een probleem van mijn voorganger 
Johan van den Boogaard. De stand was jammerlijk bijoplosbaar, maar de auteursoplossing 
eindigde in een alleraardigst motief (zie diagram 1) 
 

 
1. Motief v.d.Boogaard 
 
Hoewel er op verschillende momenten kan worden afgeweken, wil ik het programma Truus 
volgen, dat als scherpe variant aangeeft: (30-35- in een motief is zwart aan zet en wint wit) 
16-11 (25-30) 11-7 (35-40) 7-2 (30-35) 33-29! (34x23) 2-7 (23-28) 7x45 (28-32) 45-23 (32-
38) 23-29 (38-43) 29-40 (35x44) 50x48. Winst in tien zetten! 
Er bestaat overigens een gerede kans dat het motief helemaal niet van Van den Boogaard is. 
Johan bewerkte vaak ingewikkelde eindspelen van andere auteurs. Daar is niets op tegen, als 
bij de oplossing de bedenker van het eindspel of het motief vermeld wordt. In dit geval was er 
echter één probleem. Johan had de oplossingen niet aan de eindredacteur van Het Damspel 
doorgegeven en zijn geestelijke vermogens gingen zo hard achteruit, dat er bij hem achteraf 
geen navraag naar kon worden gedaan. 
Maar laat ik eerst iets vertellen over Johan van den Boogaard. 
In de “Index van de Nederlandse damproblemisten in de 20e eeuw” (K.W.Kruijswijk + Leen 
de Rooij, 2001) kunnen we lezen dat Johan van den Boogaard op 5 februari 1924 in het 
Noord-Brabantse Nuland werd geboren. Hij debuteerde als problemist in Het Damspel in 
1940. Vanaf 1942 werd zijn werk zonder onderbreking in De Problemist gepubliceerd. In 
november 1986 werd hij probleemredacteur van Het Damspel. Die functie vervulde hij tot 
begin 2006. Daarmee was hij de langst zittende probleemredacteur in de geschiedenis van de 
KNDB. 
Johan werd leraar aan de MULO/MAVO. Over zijn werk heb ik hem nooit horen praten. 
Dammen was zijn voornaamste “reden van bestaan”. Dat het leraarschap niet zijn 
voornaamste roeping was, blijkt wel uit het feit dat hij nergens lang is blijven wonen. We 



vinden hem terug in Rotterdam, Lith, Losser, Kerkdriel, Oss, maar ook in Huissen. Het 
damparadijs lokte. Johan was niet alleen een vaardige problemist, maar ook een sterke 
hoofdklassedammer. Hij speelde een aantal jaren in het eerste team van Huissen. 
In de loop der jaren maakte hij duizenden problemen. Een paar jaar geleden werd zijn oeuvre 
gebundeld in 19 deeltjes. Zijn vriend en clubgenoot Ton van den Elzen was hiervoor 
voornamelijk verantwoordelijk. Helaas had Johan het werk niet geselecteerd. Tussen fraaie 
werkstukken zaten veel bijoplosbare, maar ook middelmatige problemen. Het gebrek van 
zelfkritiek is helaas kenmerkend voor het werk van deze auteur. Jammer, want hij is technisch 
heel vaardig en zou meer waardering hebben geoogst als hij een deel van zijn werk had 
geschrapt. De stijl van Van den Boogaard – grote problemen in redelijke standen- is sterk 
vatbaar voor het b.o.virus. Oplossers wisten het wel: met de problemen van Van den 
Boogaard kon je vaak extra punten verdienen, 
 
Het is jammer dat de nijvere probleemredacteur van Het Damspel door de achterdeur 
verdwijnt. De besognes van het redacteurschap werden hem de laatste jaren te zwaar, al wilde 
hij dat niet erkennen. Binnen korte tijd takelde hij steeds meer af. “Stuur De Problemist maar 
niet meer naar mijn vader toe”, schreef een van zijn kinderen, “hij kan het niet meer volgen”. 
Het lijkt daarom weinig zinvol hem het speldje van het lidmaatschap van verdienste uit te 
reiken, dat hem door de KNDB, op instigatie van de Kring voor Damproblematiek, is 
toegedacht. 
 
Terug naar het eerste diagram. Hoe maak je daar een probleem op? Zelf begin ik nooit met de 
meest voor-de-hand-liggende mogelijkheid. Die bestaat uit het afnemen van een zwarte dam 
door 49-43 (48x39) 44x33. Op die manier doet iedereen het. Spektakel lijkt dan uitgesloten. U 
moet tot het laatste diagram wachten, voor u kunt zien dat er toch nog wel iets aparts mogelijk 
is. Johan van den Boogaard kwam zelf niet verder dan een bijoplosbare stand, die we dus 
kunnen weglaten. 
Wat echter te denken van de afruil 39-33 (28x39) 44x33? Is dat te realiseren? Dat lukt vrij 
gemakkelijk, als we eraan denken om de zwarte schijf 28 van veld 26 te laten komen. 
(diagram 2) 
 
2. L. de Rooij  3. J.v.d.Boogaard 4. L.de Rooij  5. J.v.d.Boogaard 

       
 
 
Je kunt ook een andere naslag voor zwart bedenken en gewoon een zwarte schijf op 39 laten 
staan. Johan van den Boogaard deed het op een gemakkelijke manier, zoals te zien is op 
diagram 3. Zonder overdreven ijdelheid mag ik beweren dat mijn bewerking die te zien is op 
diagram 4 veel meer sophisticated is. De doorgebroken schijf op 16 is een minpunt, maar over 
de slagkeus bij de eerste zet ben ik nog steeds heel tevreden. Wit kan 15-10 niet op een later 
moment spelen. 
 
Overigens ontdekte ik pas na mijn eigen escapades met dit motief dat het al achtmaal eerder 
was bewerkt, zeven keer door Van den Boogaard zelf en een keer door Wim Riemens. Een 



aantal van die problemen, die zich nu in de database van Wim de Zwart/ Klaas Bor bevinden, 
zijn het naspelen niet waard, maar een paar van de standen wil ik u graag in deze rubriek 
tonen. Zo is diagram 5 een reprise waard. De stand werd eerder geplaatst in het Damspel van 
april 1991. Johan bewerkte het idee nog eens in 1997, maar bereikte toen een veel minder 
resultaat, terwijl een andere poging schipbreuk leed door een lelijke b.o.  
 
2.  33-29, 35x24, 11-7, 17x39, 39-33, 44x33. 
3.  49-44, 46-41, 41-36, 36x40, 44x33.  
4.  15-10 (5x14A) 38-32, 35x44, en nu is de weg vrij voor schijf 47, dus 47-41, 41-36, 36x40, 
44x33. 
5.  27-21, 21-16, 48-42, 37-31, 17-11, 22x4, 4x40, 44x33. 
 
De beste bewerking van het idee komen we tegen op diagram 6. 
 
Ik vroeg me af, of het mogelijk is om een eindslag te krijgen van 35x33 over twee dammen. 
Onmogelijk, zult u denken, maar kijk eens naar diagram 7! 
Het is heel gemakkelijk om een eindslag met een witte schijf naar 16 te maken. Zowel Johan 
van den Boogaard als Wim Riemens kwamen bij hun pogingen naar mijn oordeel niet tot 
bevredigende resultaten. Zelf kreeg ik een fantasieprobleem op het bord, dat echter wegens 
een b.o. moest worden afgekeurd. Voor problemisten die dit artikel lezen en zich uitgedaagd 
voelen, wil ik mijn idee laten zien op diagram 8. Wit heeft als laatste zet 14 of 15-10 
gespeeld. Nu is de slag (5x14) gedwongen. Het is een bewerking waard, maar mij lukt het 
niet. Een uitbreiding van Johans motief is ook mogelijk. Op diagram 9 ziet u een bewerking. 
 
6. J.v.d.Boogaard 7. L.de Rooij  8. Idee L.de R. 9. L.de Rooij 

       
 
6.  48-43!! Een prachtige manier om een tempo te creëren (39x48A) 49-43, 16-11, 26-21, 21-
16, 18x7, 7-2, 2x40, 44x33  A(37x48) 26-21, 16-11, 49-43, 21-16 idem als hoofdvariant. 
7.  11-6, 48-42, 39-33, 6-1, 1x3, 3x43, 35x33! 
9.  49-43, 38-32, 32-27, 23-18, 17-12, 12x3, 3x38. We maken van deze situatie een foto die 
we plaatsen op diagram 10. Een soort Blonde-motief. Waarheen zwart zijn dam ook schuift, 
wit neemt hem af en wint door het Van den Boogaard-motief. 
 
10. Motief LdR 11. L.de Rooij 

   
 
Een laatste en meeslepende poging tot originaliteit vindt u op diagram 11. 



We laten wit winnen door: 
22-18, 28x26! (wit gaat nog niet voor het grote geld: daarom eerst een tikje terug naar 26) 23-
18, 26x6, 6-1, 1x37!! Dat leek mij een prachtige vondst. Als zwart naar 42 slaat, dan wint wit 
precies op het nippertje door 44-39. Daarom is (26x48) gedwongen en daarna beslist wit het 
gevecht met 49-43, 44x33. Ik beloofde u, dat u tot het laatste diagram moest wachten tot het 
grote spektakel zou worden vertoond. 
Echter; het pad van een problemist is niet geplaveid en er staan dorens en distels langs de 
kant. “Wat is er nu weer aan de hand?” zult u zich afvragen. Wel, het programma Truus stelt 
voor om wit met 31-26 te laten beginnen en het belooft de witspeler hemelse taferelen. Maar 
nog erger is het feit dat wit het helemaal niet nodig heeft om zijn dam op 37 te offeren. Als hij 
gewoon 1x28 slaat, wat moet zwart dan? De enige reële mogelijkheid lijkt (34-39, 26-42), 
maar als wit een tweede dam gaat halen, moet hij de overblijvende stand moeiteloos kunnen 
winnen. Of zie ik dat verkeerd? 
 
Leen de Rooij 
 


