
Henk van der Heijden, 29 januari 2015 
 
Tom en Jasper, 
 
Bedankt voor jullie reactie. 
Ik ben momenteel bezig om de reactie van Arne uit te zoeken/ na te spelen. 
Aan de Kerstpuzzel heb ik ook meegedaan en kijk dus straks wie en wat het geworden is. 
 
Groeten en tot ziens, 
 
Henk 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Tom Kieboom, 29 januari 2015  
 
Beste Henk, Arne en Jasper, 
 
Wat wordt er gelijk hard gewerkt in de damwerkplaats, de stukken vliegen eraf! 
Met grote dank ga ik nu, als webmaster, tevens komende week hard aan het werk om een en ander netjes in 
de werkplaats te zetten! 
 
Groet, 
Tom 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Jasper Lemmen, 28 januari 2015  
 
Hoi Henk, 
 
Bedankt voor je enthousiaste reactie! Ik ben je afgelopen tijd al meer tegengekomen op facebook, als een van 
de winnaars van onze oploswedstrijd én in het damspel! 
 
We kregen toevallig eerder vandaag ook al een reactie van Arne van Mourik binnen (zie bijlage). Ik heb stand 
drie niet gecheckt in de combinatiedatabase en dat idee bleek dus al bekend te zijn. Je bewerking van de derde 
stand is wel wat compacter dan mijn stand maar heeft ook hetzelfde nadeel, dat schijf 46 'overblijft'. Arne liet 
in zijn mailtje zien dat deze schijf toch gebruikt kan worden voor een scherp slot, zie de bewerking van 
Miedema. 
 
Ik heb de eerste stand in Kingsrow gecheckt en die geeft toch wel aan zwart na 27-21  19-23 x 29-33 x 20-24 
niet genoeg compensatie heeft voor de schijf achterstand. Ik vind de combinatie wel leuk en zou het mooi 
vinden als met een aanpassing het combinatieidee met de grote rondslag, de gedwongen zwarte slag met de 
dam naar de rand en het scherpe einde overeind zou kunnen blijven. Ik vrees er eerlijk gezegd een beetje voor, 
maar we zullen zien! 
 
Over je aanpassing in de tweede stand ben ik nog niet zo enthousiast. Het slot is nog steeds niet scherp 
(misschien is het wel niet scherp te krijgen), want je laat wit 1-29 spelen, terwijl er veel meer zetten winnen. 
Bovendien is het een 13x12 stand, maar dat hoeft als het probleem goed genoeg is geen probleem te zijn. 
 
Ik ben benieuwd naar je eigen problemen, en zal als ze op Toms mooie site komen zeker kijken of ik er iets in 
kan betekenen. 
 
Groetjes, 
Jasper 
 

 
 



Henk van der Heijden, 28 januari 2015  

Hoi Jasper en Tom, 

  
ik was blij verrast met jullie opzet “de damwerkplaats”. 
Mijn naam is Henk van der Heijden en kom uit Oss. 
Ik ben een matige partijdammer die, na de ter ziele gegane damvereniging BDO te Oss, is overgestapt naar een 
andere damvereniging. Ik ben nu vanaf juni 2013 lid en secretaris van damvereniging DOG te Uden. 
Ben ook al jaren damprobleemoplosser en ook nog steeds een  ‘startende’ problemist,  en ook lid van de 
Problemist. En zeer goed mogelijk dat ik zelf ook eens wat, niet goed uit de verf komende problemen, inbreng 
in jullie rubriek. Want ik heb nog vaak moeite om tot een goed probleem te komen. 
En nu zag ik dus jullie initiatief, Wie kan mij toch helpen? Een nieuwe rubriek en ben meteen voor gaan zitten 
om te kijken wat er gevraagd wordt.  
Bij de linkse stand staat de opmerking: 
L: Helaas wint 27-21 ook. 
En daar loop ik al meteen vast, want ik zie wel dat wit beter staat, maar na 1. 27-21 19-23  2. 28x19 29-33  3. 
38x29 20-24  4. 19x30 25x23 moet wit het nog maar bewijzen dat hij gewonnen staat. Waarschijnlijk weer zo’n 
geniepig zetje van Jasper dat ik niet zie in mijn ‘onkunde’.  
Maar ik zoek hier nog wel wat verder naar de alsnog verbetering/goede zetting. 
  
Bij de middelste stand kom ik wel tot een oplossing, maar dan heeft wit een schijf meer. En hoewel dat past 
binnen de SR van de Problematiek  natuurlijk niet optimaal. En omdat ik niet verder kom, hierbij mijn 
‘oplossing’. 
De vraag was: 
M: Een leuk combinatieidee, maar niet scherp en met zetverwisselingen. Momenteel niet meer dan een 
aardige praktische combinatie. 
Na mijn kleine aanpassing staat er de volgende stand op het bord: 
  

 
 
 
en heeft als oplossing: 
  

1.      39-34 28x48  2. 31-27 22x33  3. 47-41 20x29  4. 34x03 48x25  5. 49-43 25x48  6. 41-37 48x31  7. 36x27 
21x32  8. 03x01 13-19  9. 01-29 19-24 10. 29x20 15x24 11. 40-34 
  
  
En ook bij de laatste meen ik wat gevonden te hebben. 
  
Bij het rechtse probleem, met de opmerking: 
  
R: Een leuke klap, maar er staan in de slotstand nog wat overbodige schijven. 



Met de vraag  
"Wie kan mij helpen om mijn probeersel te vervolmaken tot een écht 
goed damprobleem?".  
  
Na wat schuiven kwam ik tot de volgende stand: 
  

 
met als oplossing, bijna gelijk aan die van het voorgestelde probleem: 

1.      47-41 36x47  2. 33-28 47x49  3. 28x19 49x41  4. 23x01 14x23  5. 01x47 
  
Dit was dan mijn eerste bijdrage aan de nieuwe rubriek van de KvD. 
Ik hoop dat het wat oplevert, zo niet, heb toch lekker wat zitten klooien met de problemen van Jasper. 
Jasper, een problemist die mij steeds weer voor problemen stelt. 
  
Groeten en waarschijnlijk spreken wij ons nog wel meer, 
  
Henk van der Heijden 
Oss. 
 
_______________________________________________________________________________________  
  
Arne van Mourik, Zeist, 27 januari 2015 
          
Beste Jasper en Tom, 
 
Gezien de damdrukte van de afgelopen week had ik behoefte aan een beetje rustig componeren en daarom 
besloot ik eens naar de damwerkplaats te gaan. 
 
Het lijkt me lastig om de eerste twee (fraaie!) werkstukken van Jasper te verbeteren. 
Van het derde vermoedde ik dat het weinig origineel meer zou zijn en de database geeft dat ook aan. Zoeken 
op de slagen (49x41) en 1x31 (36x27) 46x37 levert op: 
 
Aart Miedema   Dirk Kleen 

  
 
Aart Miedema, N.B.D.-circulaire [DP] 10 mei 1942: 471, 30, 28, 19, 1, 31, 37+. 



Dirk Kleen, De A.D.G.’er augustus 1967: 339, 7, 471, 20, 14, 5, 31, 37+. Ook leuk! 
 
Deze zijn trouwens een stuk aangenamer dan de (enkele) tientallen andere bewerkingen van x31, 46x37 over 
dam 41, zonder de voorafgaande slag 47x49. 
 
Jullie kunnen zelf nagaan dat het slagsysteem (47x49) over vier schijven en wit slaat 28x – met ander vervolg dan 
49x41 – nog meer fraais oplevert, al zullen niet alle standen aan Jaspers wens van partijgelijkenis voldoen. (Maar 
zie bijvoorbeeld die fantasie van Aart de Zwart!) 
 
Vul in het zoekmasker in zwarte schijf 22, zwarte dam 47, witte schijven 28, 29, 30, 38, 43 en 44; kruisen op de 
velden 17, 24, 33, 40, 42 en 49; zwart aan zet. 
 
Misschien kunnen jullie hier wat mee. Mijn naam hoeft er niet bij want dit had iedereen kunnen vinden die over 
de database beschikt. 
 
Groet! 
Arne 
 
  
  
 


