
Tric-trac-trucs 
 
Als ik onderstaand motief aan een van mijn pupillen of welpen laat zien, dan zijn ze zonder 
uitzondering heel verbaasd. Vooral als de motiefstand vooraf wordt gegaan door het offer 50-
44 (39x50) en 1-6. “Ik wist niet dat dammen zo mooi was” zei er onlangs een en daarvoor doe 
je het als trainer. 
 
Tric-trac-motief 

 
Het is voor beginners onvoorstelbaar dat één stuk het van twee kan winnen, 
vooral als de meerderheidspartij ook nog over een dam beschikt. De koning 
wordt door zijn page voor de voeten gelopen en beide worden gevankelijk 
weggevoerd. 
Na het Guerramotief en het motief 46/5 (of 5-46) is dit het meest bewerkte 

uitgangspunt. In de vijftiger en zestiger jaren hebben een aantal gerenommeerde 
damproblemisten, waaronder Aart de Zwart en Max Douwes, maar vooral Jaap Viergever op 
dit motief prachtige composities gemaakt. Misschien kom ik daar in een volgende rubriek op 
terug. Zelf heb ik het in de laatste maanden weer onder handen genomen, maar ik heb mijn 
zoektocht ook uitgestrekt tot een ander bekend tric-trac-idee, namelijk de ultieme opsluiting: 
zwarte schijf op 45/ witte dam op 50. Het resulteerde in een elftal nieuwe en ongepubliceerde 
problemen. Ik nodig u uit om tijdens of na de feestdagen het dambord ter hand te nemen. U 
kunt zelf naar de oplossing zoeken of u kunt ze naspelen. Boven de diagrammen staan de data 
van ontstaan vermeld. 
 
1. 14-02-2009       2. 27-02-09 3. 06-08 As (B.)    4. 12-08 As 5. 13-08-09 

                
 
6. 29-08-09       7. 30-08  8. 08-09 Varna     9. 11-09 Bansko   10. 28-09-09 

               
 
11. 30-09-09 

 



Ter informatie: Varna en Bansko liggen in Bulgarije. Wij waren daar in begin september met 
vakantie. In het Belgische plaatsje As, dichtbij Genk, wonen mijn dochter, schoonzoon en 
kleindochter. 
 
Oplossingen: 
1. Wanneer er in de aanvangsstand een zwarte schijf op 45 staat, zal een problemist altijd 
proberen die te voorzien van een witte “bewaker” op 50. Het is een minpunt als de schijf 
ongedekt staat. Het zal niet altijd lukken om de ideale situatie te verwezenlijken, maar in 
diagram 1 is dat wel gelukt.  1. 47-41; 42x44  2. 50x39 en daar gaat de bewaker er vandoor; 
36x47  3. 39-33; 47x29  Nu volgt een leuke slagenwisseling:  4. 23x34- op dit moment doet 
schijf 45 “dienst”: hij fungeert als stopschijf; 12x14  5. 20x9; 40x20  6. 25x5; 3x14  7. 5x50 
en veld 50 wordt uiteindelijk weer door wit bezet. In dit probleem vallen de achterwaartse 
slag naar 34 en het blijven “hangen” van schijf 9 op. 
Wat is een “slagenwisseling”? Hierbij wordt er een aantal malen achtereen beurtelings door 
wit en zwart geslagen. In die tijd wordt er niet “geschoven”. Zonder twijfel is Max Douwes 
(1923-1998) de “koning” van de slagenwisseling.  
2. Hier zien we een bewerking op de verkorte versie van het tric-trac-motief. Ook hier komt 
de beslissing tot stand door een meerslag en gaat er een witte schijf “in de wacht” op veld 9. 
Oplossing:  1. 42-37; 31x42  2. 50-44; 40x38  3. 23-18; 14x43 Het is aardig om te zien hoe 
het driehoekje 38-42-43 op zijn plaats wordt gezet  4. 18x9; 38x20  5. 25x5; 3x14  6. 5x50  
Dit probleem is duidelijk geïnspireerd door zijn voorganger. 
3. Het is deze keer niet gelukt om schijf 45 in bedwang te houden. Maar er zijn andere dingen 
die meer de aandacht vragen. Allereerst: Hoe kan de stand worden verklaard? Elke 
probleemstand moet immers teruggewerkt kunnen worden naar een “dode” positie: een stand 
waarin geen van beide partijen op slag staat. Ik heb er het volgende op gevonden. De 
voorafgaande zetten waren: 43-38(32x43)48-42(23x32)39x48(32-38) en ziedaar de 
probleemstand. Dan volgt de vraag: kan wit niet eenvoudig winnen door 37-32(38x47)32x3? 
Dat blijkt toch niet mee te vallen, want zwart kan vervolgen met (22-28)33x22(13-19)47x2 en 
er moet nog veel bewezen worden. De auteursoplossing is heel wat aantrekkelijker.  1. 31-26; 
38x47  2. 36-31! Deze manier om een tempo te verschaffen is niet nieuw. Ik paste het systeem 
al toe in de zestiger jaren van de vorige eeuw, maar het is wel apart en voor de oplossers 
moeilijk te vinden. Zwart heeft keus, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Kijk maar: 
27x36A  3. 37-31; 36x27  4. 48-43- het vrije tempo-  47x37  5. 46-41; 36x47  6. 33-28; 22x33  
7. 29x38; 47x50 De zwarte dam wordt de hoek ingedreven, maar we zijn er nog niet  8. 43-
39! 35x33  9. 26-21 Eindelijk is daar de lang voorbereide plakker; 20x40  10. 21x3; 25x34  
11. 15-10; 5x14  12. 3x6 met het motief uit de inleiding. A(47x36)46-41(36x47)48-43, 
gevolgd door 37-31 en 33-28. 
4. Het vierde probleem is gemaakt naar aanleiding van Max Douwes, maar ook in de stijl van 
Max. Er wordt niet op de aanvangsstand gelet. In de benedenhoek hebben liefst drie zwarte 
schijven zich buiten de gemeenschap geplaatst. Wel is er een standverklaring nodig, die nog 
moeizamer is dan in de vorige stand. De voorafgaande zetten waren: (Dam 49-44) 39-34(31-
37)30x39(37-42) en daar is de beoogde dia. Wit wint door  1. 47-41; 42x44  2. 43-38; 36x47  
3. 32-27; 21x43  4. 22-17; 12x21  5. 46-41; 47x36  6. 28-22; en nu volgt de Maxiaanse 
slagenwisseling 36x18  7. 23x3; 14x23  8. 29x9; 40x20  9. 25x5; keus. Dan komt de echte 
verrassing  10. 5-37; keus  11. 37-31!  De witte dam wandelt naar veld 31 om zijn hoofd op 
het offerblok te leggen; 26x37 12. 3x50 over 21,37,43,24,13,7 en 44. Er schijnen mensen te 
zijn die onder zoiets onbewogen blijven, maar mijn hartslag gaat omhoog wanneer ik iets 
dergelijks maak of oplos. 
5. Na dit bruut geweld mag u genieten van een rustiger vraagstuk, waarin we weer een 
bewaker op veld 50 zien. Ook deze heeft een aardig trekje. De weg wordt vrijgemaakt voor 



schijf 6 om vanaf veld 1 de overwinning te behalen.  1. 43-38; 27x47  2. 38x7; 47x44  3. 
50x39; 1x12  4. 24-20; de obligate meerslag; 35x44  5. 20x9; keus  6. 6-1; keus  7. 1x50. Als 
u deze aardiger vindt dan zijn twee voorgangers dan is dat wel te begrijpen. Wie niet 
regelmatig naar een rugbywedstrijd kijkt, zal allicht voorkeur hebben voor een voetbalmatch. 
6. Een plaatje waar rust van uitstraalt. Toch is het geen partijstand want bijna alle witte 
schijven staan geparkeerd op de rechterweghelft.  1. 29-23; 18x49. Die dam gaat een fikse 
wandeling maken  2. 25-20; 49x32  3. 39-34; 28x39  4. 34x43 De zwarte dam komt weer in 
zicht; 32x49  5. 50-44; 49x40  Daar moeten we hem hebben  6. 20-14; 10x19  7. 24x2; 35x24   
8. 2x50 
7. Waarom weet ik niet, maar eigenlijk vind ik dit de leukste van het stel. De beide zwarte 
motiefstukken worden op hun plaats gebracht en er worden een paar aardige meerslagen 
getoond.  1. 39-33; 28x50  2. 34-29; 24x31  Vooral deze meerslag beviel me goed  3. 19-14; 
25x45  4. 14x3; 27x38  5. 23-18; 12x23  6. 3x6 
 
De probleem 8 en 9 werden in Bulgarije gemaakt. Het weer in Varna aan de Zwarte Zee was  
triest. De stand ziet er ook niet zo fleurig uit, al is de slagenwisseling aardig en wordt u 
getrakteerd (in dit geval: getric-tracteerd) op een heel aparte plakker. In Bansko hebben we 
het optreden bijgewoond van een volksdansgroepje: de “meisjes” van Bansko. Met enige 
fantasie kunnen we het zwieren in de stand terugvinden. 
 

 
 
8. Meteen rechttoe rechtaan: 1. 47-42; 37x48  2. 26x37; 48x18  3. 23x1; 32x23  4. 29x9; 3x25 
en nu komt de surprise: 5. 1-12! 40x20  6. 12x3; 25x34  7. 3x50 
9. De schijven 18 en 22 onttrekken zich even aan de zwaartekracht:  1. 18-13; 39x38  2. 22-
18; 19x8  3. 12x3; 23x12  4. 17x8; keus. Nu volgt nog iets aparts:  5. 35-30! 24x44 en de weg 
is vrij voor  6. 3-25; keus  7. 25x50 Of de eindslag ooit vanaf 25 is gerealiseerd, weet ik niet, 
maar het is wel speciaal. 



 
Tot slot eerst een tamelijk rustig en daarna een heel rustig probleem, althans qua stand. 
10. Let op de aparte manoeuvre bij de tweede en derde zet. 1. 33-28; 36x47  2. 50-44!; 47x17, 
de mooiste, want die veroorzaakt slagkeus bij de vijfde zet. 3. 29-23; 19x37  4. 39-34!  Zo 
wordt zwart 40 bovenlangs te grazen genomen; 40x20  5. 25x3; 17x50 gedwongen. Slaan naar 
24 levert een ander winnend tric-trac-slot op. 6. 3-26; 35x24  7. 26x6  Vanaf 26 zal de naslag 
niet vaak tot stand gekomen zijn. 
11. De laatste heeft een knap snuitje, maar is daarnaast ook nog tamelijk opwindend. Kijk  
naar de openingszet; 1. 24-19!  35x42 Een leuke meerslag, terwijl schijf 19 even blijft 
“hangen” 2. 47x38; 14x23  3. 34-30; ook dat is tamelijk onverwacht: schijf 45 moet eerst op 
zijn plaats worden gezet; 25x45 en nu is de rest gesneden koek: 4. 46-41; 36x47  5. 20-14; 
47x50  6. 14x1; 27x38  7. 1x6 
 
Mocht u er na deze presentatie nog niet genoeg van hebben, bekijk dan mijn damrubriek op de 
site van de PLDB: www.pldb.nl  Ook daar laat ik een elftal ongepubliceerde problemen zien, 
onder de naam “Kerstballetjes”. U kunt dan zelf bepalen welk elftal met de zege gaat strijken. 
 


