
Uittocht der gladiatoren

Vijf jaar lang heb ik de probleemrubriek voor Het Damspel mogen schrijven. Daaraan is nu,
op mijn eigen initiatief een einde gekomen. Het was een mooie tijd; ik was bijzonder gesteld
op het contact met oplossers en collega-problemisten. Reeds lang geleden heb ik
aangekondigd dat ik zou stoppen in het jaar dat ik 70 zou worden. Zover was het in oktober
2011. Ik was in het bezit van een redelijk gevulde probleemportefeuille. Normaal gesproken
wordt deze overgedragen aan de opvolger, maar Andreas Kuyken liet me weten dat hij
daaraan geen behoefte had. De problemisten kunnen dus weer over hun eigen werk
beschikken, maar ik wil iedereen nog eenmaal laten genieten van de vaardigheden van deze
“gladiatoren”.

Drie overleden damproblemisten

1.S.M. van Eijk 2. R. de Jong 3. Max Douwes

1.43-39, 37x8, 35-30, 30-24, 25x3 (38-42) 3x21! 48x37 De slag naar 21 is verrassend maar
het idee is al vele decennia oud.
Met Sijbrand van Eijk had ik een dubieuze relatie. Ik bewonderde zijn karikaturen en kreeg
hem zover dat hij de omslag ontwierp voor mijn boekje “In de werkplaats van de problemist”
(voor wie het niet weet: ook in het Frans uitgegeven (“Dans l’atelier du Problemiste”) Toen ik
Sijbrand schreef dat ik zijn tekeningen leuker vond dan zijn probleempjes, was hij “not
amused”. En toen ik naderhand een van zijn miniaturen bekritiseerde, nam hij me dat zeer
kwalijk. Hij had me dat probleem niet toegestuurd, dus hoe kon ik mij ertoe verwaardigen om
er commentaar op te geven. Dat publicatie van een probleem inhoudt dat het openbaar bezit is
geworden, was hem kennelijk ontgaan. In een van mijn rubrieken schreef ik eens, dat de
miniatuurtjes van Van Eijk uitermate geschikt waren als trainingsmateriaal voor jeugdspelers.
Kennelijk voelde Sijbrand zich gestreeld, want toen stuurde hij me prompt weer een aantal
problemen voor mijn rubriek.
2. 50-44, 47-41, 44-40, 49-44, 16x7, 7-2, 2x20, 35x44. Een fijnzinnig vraagstuk. De opmars
van 50 naar 40 en de fraaie zet 49-44 zijn opmerkelijk.
Rens de Jong was een buitengewoon aardige man. Na zijn herintrede in de wereld van de
damproblematiek werden wij goede vrienden. Hij debuteerde op jonge leeftijd en publiceerde
zijn problemen in het Damspel en de IJmuider Courant. Hij verdween uit het zicht, maar na
ruim 50 jaar maakte hij zijn rentree. Zijn problemen waren van zeer behoorlijke kwaliteit. Hij
had een voorliefde voor grote slagsystemen.
3. 21-17, 23x3, 29x9, 25x5, 26-21, 21-17, 3-20! 5x50. Het slagsysteem loopt bijna vanzelf.
We noemen zoiets een halfautomaat. Het verborgen damoffer 3-20 wordt fijnzinnig
voorbereid. Max Douwes neemt een bijzondere plaats in mijn leven in. Over zijn carrière (niet
alleen als dammer, maar ook als schrijver en televisieregisseur) is al veel geschreven. Onlangs
wijdde Ton Sijbrands drie rubrieken aan deze uitzonderlijke dammer, want Ton ontdekte dat
Max niet alleen een uitzonderlijke problemist was, maar ook een zeer sterke partijspeler. Een
groot deel van mijn resterende levensjaren zal ik aan Max wijden. Na zijn dood ben ik in het



bezit gekomen van zijn nagelaten problemen. Er zullen nog vele jaren nodig zijn om alles (in
het huidige tempo) door te werken.

Vier nestors

4. J.C.Vink 5. H.Schurer 6. J.Viergever 7. D.de Ruiter

Van het viertal nestors van de problematiek dat u hier wordt voorgesteld, is de laatste nog het
meest actief. Jan Vinks gezondheidstoestand laat hem niet meer toe om het dambord nog ter
hand te nemen. Schurer heeft na jaren van inactiviteit een korte opleving gekend, maar sinds
meer dan een jaar heb ik niets meer van hem gehoord. Viergevers toestand stelt hem niet in
staat om actief met anderen te communiceren. Hij neemt nog wel regelmatig zijn dambord ter
hand en maakt ondanks zijn handicap nog fraaie problemen. Dirk de Ruiter probeert lastige
ideeën in goede pasvormen te gieten. Hij is inmiddels 88 jaar, maar hij bezoekt nog vrijwel
jaarlijks de reünie van de Kring voor Damproblematiek.

4. 48-43, 30-24, 42-38, 47x38, 43-39, 39x10, 44-39 (15-20) 50-45, gevolgd door 39-34. Jan
Vink verzamelde 8x8- problemen. Hij heeft een flinke collectie aangelegd, maar het is helaas
nooit tot een uitgave gekomen. Nu Kruijswijk zich over de verzameling ontfermd heeft, komt
er wellicht nog een zinvol vervolg.
5. 27-21 (17x26) 36-31, 32-27, 28-23, 27-21, 35x4, 4x2. Guerra. Harm Schurer was lange tijd
damredacteur van het Nieuwsblad van het Noorden. Hij was niet in de eerste plaats
problemist, maar hij heeft toch een aantal verdienstelijke problemen op zijn naam staan.
6. 11-7, 46-41, 50x39, 24-19, 41-37, 37-32, 19x8, 14x3, 3x50. De betekenis van Jaap
Viergever voor de damproblematiek kan moeilijk overschat worden. Hij was jarenlang
voorzitter van de KvD en eindredacteur van De Problemist. Met het door hem ontwikkelde
damprogramma DPRO heeft hij bovendien een belangrijk aandeel geleverd aan de
digitalisering van de damproblematiek. Maar hij was (en is) toch in de eerste plaats een
topproblemist.
7. 19-14, 46-41, 29-24, 24x4, 4x38, 38x49 (36-41) 43-39 met damafvang. Indertijd vroeg ik
aan een aantal vooraanstaande problemisten om problemen te maken waarin een slag met
witte dam over vijf stukken voorkwam. Ziehier wat de duivelskunstenaar ervan gemaakt
heeft. Het moeilijke thema wordt elegant op het bord getoverd.
Ik weet nog dat ik voor de eerste keer bij Dirk op bezoek kwam. Jan Scheijen was bij mij.
Dirk woonde in de volksbuurt Kattenburg, boven de apotheek waar zijn vrouw assistente was.
Later kwam het echtpaar De Ruiter dicht bij ons in de buurt wonen. Regelmatig kwamen we
bij elkaar over de vloer, vooral omdat Dirks vrouw Tiny en mijn moeder goed met elkaar
konden opschieten. Ik heb nog ergens een foto van een verjaardag waar het echtpaar op staat,
maar waar ook mijn vrienden Ton IJzerman (3 x in probleemdatabase), Georg Vermeul (11x)
en Teun de Waal (vader van mijn vriend Jaap, (3x) op te zien zijn. Ton (inmiddels overleden)
en Georg werden de damsport ontrouw en zijn actieve schakers geworden.



Mijn generatiegenoten

8. J. Bus 9 A.Wuijtenburg 10. A.v.d.Stoep 11. P.Kuijper

Als je het geboortejaar van Jaap Bus (1938) vergelijkt met dat van zijn confraters in hetzelfde
rijtje (resp. 1943, 1943 en 1944), dan is hij de veteraan. Jaap onderscheidt zich door het
maken van problemen die zelfs voor computers lastig te kraken zijn. Hij bezorgt de oplossers
handenvol werk. Menigeen vraagt zich tijdens het oplossen af: “hoe moet dit scherp winnen?”
Op diagram 8 zien we hiervan een treffend voorbeeld:
8. 17-11, 27-21, 21-17 (12x21) 26x17, 25x1, 1x20 17-12 (24-30)
Ik laat de auteur nu zelf aan het woord. “Dit eindspel kent een uitzonderlijk fraaie zet. Het
lijkt allemaal vanzelf te gaan, na 7 zijn alle zwarte zetten gedwongen: 7(18)2(35)24(40)15(23)
4(45) en nu zou het moeten lukken voor wit. Echter na bijv. 22(50)328,6 slaat zwart naar
(33)=. Daarom speelt wit niet 7, maar 32-28!! Dit lijkt zeer onlogisch, maar hiermede worden
de beslissende offers voorbereid: (19-24) 12-7 (24-29) 28-23! 39-34! 7-2. De minst
gebruikelijke van de varianten is nu (443)49(23)32!(29,33)32 (39)49.” Ik wil nog vermelden
dat Jaap in een tijd dat geen enkele landgenoot daarvoor te porren was, de zware taak op zich
nam om zitting te nemen in de probleemsectie van de werelddambond FMJD. Hoe zwaar die
taak was, heeft hij aan den lijve ondervonden.
9. 24-19 (13x24) 37-31, 33x4 (24x42) 47x38, 4x6. Nieuw? (36-41) 6-28 (41-46) 28-5 (21-27)
49-44! (46-28, 16x27) 38-32, 39-33, 44-39.
Wanneer een partijspeler zich op latere leeftijd gaat toeleggen op de damproblematiek, dan
verwacht je geen geweldige resultaten. Janus Wuijtenburg logenstraft dat vooroordeel. Hij
was een zeer verdienstelijke speler bij Philips Damclub, stopte met het partijspel en legde zich
toe op de damproblematiek. Hij verbaast de damwereld sindsdien keer op keer met
schitterende vondsten, zo zelfs, dat hij tot de absolute top gerekend mag worden.
10. 38-32, 32x3, 3x45 (over 30) “Was dat het?”,zult u zich afvragen. Maar dan tovert de
auteur een konijn uit zijn hoge hoed: 45-29!! 50-44, 48x17, 16x7.
Samen met Arne van Mourik is Arie van der Stoep de belangrijkste stuwende kracht van de
Nederlandse damproblematiek. Hij heeft De Problemist gemaakt tot een blad dat tot de
mooiste van de damwereld behoort (overigens samen met Het Damspel, dat ook voortreffelijk
wordt geredigeerd). Bovendien probeert hij een brug te slaan tussen problematiek en
partijspel. Hij presenteert meestal problemen met mooie gescheiden aanvangsstanden. Het
resultaat is te merken: steeds meer topdammers tonen interesse voor de problematiek. (Zie
ook diagram12)
11. 39-33, 33x31, 49-43, 44x33, 50-44, 31-27, 26x1716x7, 6-1 en we moeten nu kiezen voor
de scherpe variant (34-39) 21-17, 1x16. “Moeten we ons voegen naar de partijspelers en
genoegen nemen met zouteloze standjes?”, vroeg Pieter eens op een reünie. Hij benoemde een
reëel gevaar: een mooie gescheiden stand is geen garantie voor een goed probleem. De inhoud
moet voorop staan. Ik wil me daar van harte bij aansluiten. Een problemist zal moeten streven
naar een harmonieuze aanvangsstand, die er optisch zo mooi mogelijk uitziet. Maar een
partijstand, waarbij je misschien eerst nog de tempi moet gaan tellen; nee, dat hoeft voor mij
niet. Overigens is Pieter, naast Dirk de Ruiter de enige van de nog levende problemisten die
ooit mijn ouderlijk huis aan de Hertspieghelweg in Amsterdam heeft bezocht. Hij studeerde



rechten aan der Vrije Universiteit van Amsterdam (waar zou een gereformeerde jongen anders
zijn heil moeten zoeken?) en wilde graag zijn collega-problemist bezoeken. Zo is het
gekomen.

Zowaar! Een partijspeler. En ook twee buitenlanders

12. J.Lemmen 13. S.Weyeneth 14. S.Perepelkin

12. 39-34, 28-22, 38-33, 33x44, 44-40, 50x10. Nee, ik hoefde Jasper niet te vertellen dat de
slotstand nergens op leek. Toch heb ik dit vraagstuk van hem gekozen, omdat de plakker 38-
33 met de terugslag naar 44 een problematische vondst is. Het lukte mij niet om er een
fatsoenlijk slot aan te breien, maar ik wil andere problemisten uitnodigen om dit idee in een
volwaardig probleem te realiseren.
13. 43-38, 48-42, 49-44, 44-40, 47-41, 16-11, 11x2, 2x2. Guerra. De brieven die ik met grote
tussenpozen van Sam uit Genève ontvang, staan bol van enthousiasme voor de
damproblematiek. Sam heeft in een paar jaar heel wat bijgeleerd, maar zijn geïsoleerde positie
en de taalbarrière maken dat hij zijn achterstand niet helemaal heeft kunnen wegwerken.
Jarenlang heeft niemand iets gemaakt op de molenwiekslag 2x2, maar de bezwaren daartegen
zijn inmiddels grotendeels verdwenen.
14. 26-21, 41-36, 36x7, 47x36, 36-31, 46-41 (47x25A) 7-2, 2x3, 3-20! 20x6. A(47x20) 7-2,
2x25, 34-29, 44-40, 25x43. Zonder twijfel staat Perepelkins problematiek op een uitzonderlijk
hoog peil en is zijn techniek geweldig te noemen. Hier zien we na een mooi slot met twee
scherpe varianten. Dat laat onverlet dat de Rus vaak veel moet inleveren met de
aanvangsstand. Daarom vind ik dat deze keer de eer voor het leveren van het mooiste
probleem naar de auteur van nummer 17 gaat.

Een Groninger en twee Friezen

15. L.Faber 16. O.Dijkstra 17. T.Smedinga

15. 28-23, 43-39, 42-37, 47x20, 23-18, 48-42, 46-41, 18-12, 22x4, 4-10, 10x2. Guerra.
Leo is ook zeer gecharmeerd van het Guerramotief. Voor iemand die zijn heil zoekt in
slagsystemen, is dat niet verwonderlijk. Het probleem is een samenvoeging van een aantal
bekende elementen.
16. 35-30, 15-10, 32-28, 27x18, 48-43, 50x10, 10-4 (37-41) 4x27 (41-46) 47-41, 26x6, enz.
Zaterdag 29 oktober ontmoette ik hem voor het eerst: de Friese leraar die als partijspeler zijn
sporen reeds lang verdiend had, maar als problemist tot voor kort uitsluitend koos voor een
Fries podium. In een van de laatste nummers maakte hij zijn debuut in Het Damspel. Zijn



tweede probleem is minder dan de vorige, omdat hij de spastische slag 50x10 wil bewerken.
Technisch klopt het wel, maar zo’n poging levert zelden een mooi plaatje op.
17. 47-41, 48-43, 43-39, 25x12 (b.v. 17x8) 26x17 (keus) 50-44, 37-31, 32x21, 44-40, 35-30,
15x2, 2x9 (over 29) 49x9. Dit vind ik de mooiste van de serie. We zien mooie slagen en een
prettige aanvangsstand, die overigens niet aan de partij ontleend kan zijn. Onlangs won Tjipke
de eerste prijs in de jubileumprobleemwedstrijd, maar eerlijk gezegd vind ik deze nog mooier.

Jong, jonger, jongst en een groet van de ceremoniemeester

18. J. de Wit 19. A.v. Mourik 20. A.Timmer 21. L.de Rooij

18. 48-43, 13-9, 15x4, 27-21, 49-43, 4x5, 5x2. Guerra. Toen ik voor het eerst met Jaap in
contact kwam, was hij nog behoorlijk jong. Zijn kinderen waren klein en het jonge gezin was
bij mijn bezoek kort tevoren van Dordrecht naar Zwijndrecht verhuisd. Jaap is inmiddels een
veertiger en zijn oudste kinderen zijn in de puberleeftijd. Dat hij met drie van die blagen nog
tijd vindt om problemen te maken is opmerkelijk! Jaap heeft bijna uitsluitend problemen
gemaakt die op het Guerramotief eindigen. Hij toont keer op keer aan dat het motief nog lang
niet is uitgeput. Hier presteert hij het om het thema 3x5x2 op het bord te krijgen en dat
gebeurt op een vrij natuurlijke manier.
19. 23-18, 49-43, 45x25, 41-37, 47x7 (2x11) 46-41, 20-15, 25x12 en in dit motief dat Arne in
2006 ontdekte (en veelvuldig bewerkte) gaat de hoofdvariant als volgt: (11-17) 12-8, 8-3 (26-
31) 3-26 (31-36) 27-36 (1-7, 4-10, 36-41) 1-23 (41-47) 35-30 (47-36) 23-41, 30-24, 15-24.
Hoewel Arne van Mourik nog jong is, fungeert hij al lange tijd als probleemredacteur van De
Problemist. Zijn verdiensten voor de damsport, o.a. als archivaris zijn buitenproportioneel.
Zonder hem en Arie van der Stoep (en indertijd Jaap Viergever) zou de Kring voor
Damproblematiek misschien allang niet meer bestaan.
20. 37-31 (26x46*)47-41, 34-30, 27x38, 33x4, (35x44) 38-33 (11x22) 4x27, 27x29 of 33. Het
slot laat te wensen over, maar het probleem heeft zoveel te bieden, dat ik het graag in de
etalage zet. Het dateert van een aantal jaren gelden, toen Arjen misschien minder streng op
zichzelf was. Toch zie ik dit probleem liever dan de tandeloze partijstandjes die hij de laatste
tijd af en toe presenteert. Het lijkt alsof de aanvangsstand voor Arjen het belangrijkste
criterium is geworden en dat gaat mij te ver. Voor iedere problemist is het goed om op gezette
tijden zijn werk en stijl te evolueren. Misschien moet Arjen dat ook doen.
21. 29-23 (18x29) 34x23, 47-41 (b.v. 25x34) 50-44, 32x23, 37x28, 31x11 (6x17) 23-19, 44-
39, 49x9. Motief Max Douwes (9-13, 17-22, 21x32) 41-37, 36x47 en het slot is niet helemaal
zuiver. Na (16-21) wint zowel 47-41 als 42. Ik heb het idee dat we daar de laatste tijd niet
meer zo moeilijk over doen. Dit was een poging mijnerzijds om een probleem te maken met
een redelijk gescheiden aanvangsstand. En dat was het dan, wat mij betreft. Beste gladiatoren:
zij die gaat stoppen, groeten u. Ave!


