
Variaties in zesvoud 
 
Het motief 
In de vorige aflevering liet ik u bewerkingen zien op het motief van het eerste diagram. Max 
Douwes dacht dat hij de ontdekker was van deze stand, maar het illustere duo Dik van den 
Berg/ Jan Scheijen was hem voor geweest. Zwart neemt de dam af door (16-21, 6-11 en 2x11) 
waarna wit met 26-21 op tempo wint. Er is een leuke ondervariant. Als zwart met (13-19) een 
poging waagt zijn trieste lot te ontlopen, dan speelt wit 4-27. Na het logische (19-23 of 24) 
wint wit door de “klemzet” 26-21.  
 
Motief             David Douwes 

       
 
Foutjes 
In de vorige rubriek waren een paar kleine, maar storende foutjes geslopen. Allereerst was het 
probleem van Max Douwes (nummer 6) b.o. door (in verkorte notatie) 39,240,40,7,24,5. 
Bovendien was op de diagrammen 8 en 9 dezelfde stand afgedrukt. De oplossing van nummer 
8 van David Douwes was wel correct weergegeven, maar daarbij hoorde de stand van het 
tweede diagram.  
 
Verschillende methodes 
Toen ik het motief (overigens niet voor de eerste keer) onder ogen kreeg, besloot ik het op 
verschillende manieren te benaderen.  
 
1. 25-7-2008            2. 7-8-08            3. 7-8-08          4. 21-8-08 +Max D. 

             
 
5. 12-9-08 Tiberias    6. 5-10-08             7. A.v.d. Stoep 

                                           
 
1. De eindslag 36x9 ligt voor de hand en het is logisch om die vooraf te laten gaan door de 
“trekker” 31-26. Het leek me goed om schijf 22 te brengen met 21-17. Dan moest 21 door 
meerslagen op zijn plaats worden gebracht. Oplossing: 34-30 (39x48) 27-22 (18x38) 47-42 
(38x47) Eerst wordt zwart gefopt met twee fopspenen, maar daarna wordt hij hard aangepakt: 



20-15 (47x20) 25x21 (35x13- ook die schijf wordt op zijn plaats gezet) en tenslotte het 
beoogde 31-26 (48x31) 36x9 (4x13) 15x4. 
2. In veel problemen had ik de logische eindslag 15x4 gezien, maar nooit werd die 
voorafgegaan door de schuifzet 20-15. Toen ik daarmee bezig ging, stond binnen enkele 
ogenblikken de 7 om 7 van het tweede diagram op het bord. Oplossing: 37-31 (24x22) 27x9 
(36x16) 20-15. Uiteraard wint 9-3 niet wegens (6-11) (4x13) 15x4 
3. De eindslag hoeft niet van 15 te komen. Ook 35x4 behoort tot de mogelijkheden, al is de 
ruimte voor wit dan beperkter. Ik kwam tot de stand van het derde diagram: een volwassener 
probleem dan nummer 2, maar helaas met een minschijf voor wit. Oplossing: 38-32 (37x50) 
22-17 (50x11) 16x29 (24x33) De zwarte schijf 24 draagt op dramatische wijze bij aan zwarts 
ondergang.  32-28 (33x22) 27x9 (36x16) 40-35 (4x13) 35x4 
4. + Max Douwes. Hoe kun je na iemands dood nog een samenwerkingsprobleem maken? 
Nee, ik moet niets hebben van spiritistische toestanden. De oplossing is eenvoudig: Max had 
een probleem nagelaten met een aardig slagsysteem, dat mij niet voor 100% beviel. Ik ging 
eraan sleutelen en kwam tot de stand van diagram 4. Het eindresultaat droeg nog zodanig het 
stempel van Max, dat ik het nodig vond om beider naam boven het diagram te zetten. 
Oplossing: 38-33 (27x47) 31-27 (22x42) 29-24. Pas nu de dam door een eigen schijf 
geblokkeerd is, kan wit verder op de rechter bordhelft (35x44) 23-19 (14x23) 41-37- De dam 
wordt van zijn boeien bevrijd- (42x31) 36x27 (47x20) 25x3 (21x32) met de naslag 3x9 over 
vijf stukken.  
5. Tijdens een vakantie in Israël wilde er niet zo veel op het dambord lukken. In Tiberias 
kwam het vijfde probleem tot stand. Bij verschillende problemen had ik de eindslag 36x9 
over 3 stukken gezien. Max Douwes kwam met het idee om een dam met een naslag naar 48 
te brengen. Ik zocht naar een mogelijkheid om dit met een vijfslag te realiseren. Om 
voldoende witte schijven op het bord te krijgen moest ik helaas mijn toevlucht zoeken tot een 
absurde inleiding waarbij drie witte schijven op de hoogwerker hebben plaatsgenomen. 
Oplossing:  
42-37 (19x10) 48-42 (25x14) 37-32 (28x48) 47-41 (48x elders) 50-44 (40x49) 26-21 (49x32) 
31-26 (49x32) 41-37 (32x41) 21x43 (elders x48) 46x37 (48x31) 36x9 (4x13) 15x4. We zien 
in dit probleem veel “dambewegingen”. 
6. Het is mooi als je in een probleem een dwangslag kunt realiseren. Na 33-29 (9x18) 39-34 
(30x39) 47-41 (36x47) 17-11 ( 47x13) 21-17 (12x32) 23x3 is het dwingende moment 
aangebroken. Zwart is verplicht met schijf 7 te slaan. Daarmee wordt een motiefschijf op zijn 
plaats gebracht, terwijl we tegelijk kunnen constateren dat 2 en 6 hun plicht ook op duidelijke 
wijze hebben vervuld (7x16) 3x9 (4x13) 15x4 
 
Grootmeesterlijke apotheose 
Behalve van damvereniging VBI te Huissen, ben ik ook lid van CTD Arnhem. Bij deze club, 
waarvan het clublokaal op enkele steenworpen afstand van mijn huis staat, speel ik mee in de 
onderlinge competitie. Wekelijks ontmoet ik daar mijn clubgenoot Leo Aliar. Dat Leo een 
feilloos geheugen heeft voor damstanden, heeft hij ooit bewezen, toen hij meedeed aan het 
programma “Wedden dat” van Jos Brink. 
Op een avond zette Leo de stand van het zevende diagram op. “Ken je deze stand?” vroeg hij 
mij. Ik antwoordde ontkennend. Leo toonde mij met veel passie de prachtige afwikkeling.  
34-30! Omdat wit zowel met 26-21 als met 24-19 dreigt is zwart gedwongen tot (23-28). Het 
is nu nog niet de tijd voor 26-21 (dan volgt 14-20), maar wit speelt verrassend de “stille zet” 
25-20! Tja, dan is (11-17) wel degelijk verplicht. Hierna slaat wit combinatief toe met 25-20 
(14x25) 35-30 (25x34) 39x30 (28x48) 38-32 (27x47) 30-25 (47x20) 25x21 (16x27) 26-21 
(27x16) 31-26 (48x31) 36x9 (4x13) 15x4!!! 
Een prachtig slot van deze rubriek. Als de grootmeester spreekt, zwijgt het publiek. Dit 
probleem van Arie van der Stoep werd geplaatst in Dam-Eldorado, maart 1984. 


