
 
From: Henk van der Heijden  
Sent: Tuesday, February 21, 2017 11:07 AM 
To: ank.kieboom@inter.nl.net  
Subject: 10x10 Draughts technics 
  
Hallo Tom, 
  
De laatste tijd ben ik redelijk actief, ook op de diverse site’s, zoals o.a. de 10x10 draughts technics 
site van Henk Stoop. https://www.facebook.com/groups/1779496922278455/?fref=ts 
  
Daar heb ik deze week een van mijn ‘creaties’ geplaatst,  
waarna de oplossing pas na 48 uur mag worden gepubliceerd. 
De bedoeling is dat er wordt gediscussieerd.  
En dat gebeurde er wel degelijk, in dit geval met Leen de Rooij. 
Hierbij, beknopt, de reacties die elkaar opvolgden. 
 

Henk van der Heijden, geplaatst 19-2-17 op de site  “10x10 draughts technics” : 

   

 
Oplossing: 1. 48-43 07x29  2. 43x21 26x17  3. 28-22 17x28  4. 40-34 39x30  5. 35x22 01-07  6. 22-17+ 
 

Interacties Leen de Rooij en Henk van der Heijden: 
 
Leen de Rooij Toen ik het probleem oppervlakkig bekeek, dacht ik dat het een bewerking was op de 
oppositie 1/11. Daarbij is het altijd moeilijk om schijf 1 dienst te laten doen. Helaas eindigt dit 
probleem in een onscherp slot. Ik werd er door geïnspireerd en kwam uiteindelijk tot de volgende 
bewerking van 1/11: Na 33 wijst het de weg vanzelf. Wel is het leuk dat later 11 moet, omdat meteen 
34 verliest. Best aardig, al heeft wit een schijf minder. Henk, bedankt voor het verschaffen van 
inspiratie. 
 

 
Oplossing: 1. 38-33 27x29  2. 36x27 21x23  3. 30-24 29x20  4. 18x40 07x18  5. 16-11 06x17  6. 40-34 
39x30  7. 35x11+ 
  
Vind ik leuk · Beantwoorden · 4 uur 
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Henk van der Heijden Graag gedaan Leen, blij dat ik wat inspiratie aan jou heb kunnen geven. En het 
is bij mijn probleem inderdaad geen 01/11, maar een oppositie 07/17 (of 06/17). En ik moet zeggen, 
heel leuk die van jou, ook al is het met een witte schijf minder. Daar krijg ik dan weer inspiratie 
van...oppositie 12/22. 
 

 
Oplossing: 1. 38-33 27x29  2. 36x27 21x23  3. 30-24 29x20  4. 18x40 07x18  5. 16x07 01x12  6. 40-34 
39x30  7. 35x22+ 
  

 
Leen de Rooij Mijn grote bezwaar tegen jouw eerste zetting is, dat wit na (1-7) niet 22-17 hoeft te 
doen, maar dat hij ook wint door 22-18. Een b.o. dus in het slot...Meer bekijken 
Vind ik leuk · Beantwoorden · 3 uur 

 
Leen de Rooij Leuk dat het ook op deze manier kan, maar ik vind mijn zetting iets subtieler omdat 
het de zet 16-11 noodzakelijk maakt voor de oogst wordt binnengehaald 
  
 

 
Henk van der Heijden En dit, bovenstaande, inspireerde mij weer naar het volgende probleem:  
 

 
Oplossing 1. 38-33 27x29  2. 36x27 21x23  3. 30-24 29x20  4. 18x40 07x18  5. 16x07 01x12  6. 40-34 
39x30  7. 35x04 18-23  8. 04-18 uit door b.v. (A) 23-29  9. 18x40 12-17 10. 40-49 17-22 11. 49-32+ 
(A)..23-28  9. 18x07 28-33 10. 07-34 33-38 11. 34-48+ 
  
Alles is zonder oplossingen gegaan, want dat mag hier op deze site niet binnen 48 uur. 
  
Groeten, 
Henk 
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