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        COMPOSITIES 
 
 
 
INLEIDING 
 
Welkom bij de interactieve database Composities van Turbodambase/Toernooibase. In 
november 2015 is er onder meer over deze database overleg geweest tussen Klaas Bor, 
Hendrik Veenstra en ondergetekende. Klaas Bor heeft dit weer afgestemd met het bestuur van 
de Kring voor Damproblematiek, van oudsher de initiator voor de database Composities. 
Daarbij is de wens uitgesproken om deze database interactief te maken, zodat gebruikers van 
Toernooibase (waaronder problemisten) zelf problemen kunnen toevoegen, wijzigingen in 
problemen kunnen aanbrengen en commentaar (bijvoorbeeld bijoplossingen) bij de problemen 
kunnen geven. 
Eventueel zelfs via de Dumpstore van Toernooibase. 
Inmiddels is deze versie 1.0 van de interactieve database gereed. 
In deze eerste handleiding willen we u meenemen in de functionaliteiten, die zijn toegevoegd. 
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1. Hoofdmenu 
 

 
 
 
 
In het hoofdmenu van database (bereikbaar via de link Posities in Toernooibase) ziet u flink 
wat overeenkomsten met de huidige database Composities van Turbodambase. 
 
De zoekmethodes Bron, Auteur, Zoeken zijn bekend vanuit Turbodambase. 
Ook de zoekmethode volgens het alfabet waarbij u hier op Auteurs kunt zoeken is bekend. 
 

 
Het logo van de Compositiedatabase is tevens een link naar het hoofdmenu van de 
Compositiedatabase. Dit hoofdmenu is ook via de link Auteur (hier vetgedrukt) te 
bereiken. 

 
 
Verder zijn er logo’s toegevoegd van Toernooibase, Oerterp-applet, Kring voor 
Damproblematiek en CPI. 
 
Met de vlaggen kunt u switchen tussen de Engelse en Nederlandse versie. 
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2. Laatst ingevoerd 
 
Laatst ingevoerd   Dit is een nieuwe functie, wel bekend vanuit Toernooibase. Wanneer u op 
deze link klikt, komt u in het volgende scherm (schermprint vanuit de testdatabase). 
 

 
 
Hier ziet u (maximaal) de 10 laatst ingevoerde of gewijzigde composities, de 10 laatst 
ingevoerde (analyse)opmerkingen en de 10 meest opgevraagde problemen van de laatste 10 
dagen, de zgn. Hot composities. 
 
Er zijn linken naar de auteur en naar de bron, alsmede het icoontje onder de kolom Zien. 
Allen wel bekend vanuit Turbodambase. 

 
Met het klikken op het dambordje kunt u de compositie afspelen. 
Het blauwe ballonnetje geeft aan, dat er ook een analyse(opmerking) bij deze compositie is 
toegevoegd. Op de afspeelbare applet komen we later terug. 
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3. Nieuwe compositie toevoegen 
 
 
 

Door te klikken op het icoontje New komen we voor het eerst bij een nieuw interactief 
gedeelte van de database. Elke gebruiker met een account van Toernooibase kan een nieuwe 
compositie toevoegen. U komt dan in het volgende scherm: 
 

 
 
Gebruikers van Toernooibase, die de functie A-GIF Tool al eens nader hebben onderzocht, 
zullen dit scherm ongetwijfeld herkennen. 
Onderaan in het scherm staat een “gereedschapskist”  waarmee u een stand in de Oerterp-
applet kunt maken. Zie volgende schermprint: 
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We hebben via de gereedschapsset een eenvoudige combinatie op het bord gezet. 
We klikken nu op de link Zetten invoeren: 
 

 
 
 
De gereedschapset is verdwenen. Een zogenaamde FEN is toegevoegd (voor de PDN-file) en 
we kunnen nu zetten invoeren. Overigens kunnen we ook weer terug naar Stand opzetten, als 
er een fout in het diagram zit. 
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We voeren zetten van de eenvoudige combinatie uit: 
 

 
 
We hebben door het aanklikken van de schijven (veld vertrek en veld aankomst aanklikken), 
de combinatie uitgevoerd. 
Automatisch is ook de zetnotatie verschenen in de Oerterp-applet. 
Nu klikken we op de link: naar volgende stap. 
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En nu zien we aan de rechterzijde van de applet een invulformulier verschijnen. 
Let op!: 
De gegevens van Auteur (eventuele co-auteur), Bron, Datum van de laatst ingevoerde 
compositie verschijnen in beeld. 
We hebben daarvoor gekozen omdat we verwachten dat invoerders (bijv. problemisten) 
seriegewijs composities gaan invoeren, en daardoor of Auteur, of Bron en/of datum vaak 
gelijk zal zijn. Middels de uitklapmenutjes kunt u de correcte gegevens invoeren. 
De PDN-notatie is wel van de huidige invoer. 
Nadat u via de uitklapmenutjes (en de rode 12 bij datum) de juiste gegevens heeft ingevoerd, 
kunt u via de knop 
SLA OP IN DATABASE  
de positie toevoegen: 
 

 
 
En we zien in dit geval dat deze eenvoudige combinatie toegevoegd is aan de database en we 
meteen de display zien, zoals deze via het  

 
dambordje ook bij de auteur of bron naar voren komt. De “zien” functie. 
Desgewenst kan bij de compositie een (analyse)opmerking geplaatst worden met eventueel 
zelfs een (analyse)variant, vanuit het analyse-board van de Oerterp-applet. 
Allemaal al bekend vanuit Toernooibase en de functionaliteit van de Oerterp-applet. 
Uiteraard hebben we deze “compositie” meteen weer verwijderd. En dat kan met het knopje: 
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4. Controle of ingevoerde compositie al voorkomt in 
database  
Zodra de compositie volledig is ingevoerd gaat u automatisch naar de display van de 
compositie. Dat heeft een reden. U kunt dan namelijk controleren of de compositie al eerder is 
ingevoerd: 
 

 
 
Hier ziet u dat ik de beroemde compositie van Tjipke Smedinga nog een keer op de naam van 
P. Bouma is ingevoerd. Dit is te zien in de extra titelbalk die naar voren komt. De invoerder 
kan nu direct de keus maken om de compositie (dubbel) te verwijderen met het kruisje: 

  
 
Zie hiervoor ook het hoofdstuk 7. Compositie wijzigen of verwijderen. 
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5. Nieuwe bron toevoegen 
 

 
 
In het hoofdmenu klikt u  op de link Bron. U zit dan in het zoekscherm van de bronnen, 
waarin u kunt controleren of de Bron al voorkomt.  
 

 
 
Elke gebruiker met een account van Toernooibase kan een nieuwe Bron toevoegen. 
Als u een nieuwe Bron wilt toevoegen, klikt u vervolgens op het icoontje NEW: 

 
 
Het volgende scherm verschijnt: 

 
 
U kunt hier dan de nieuwe bron invoeren. Via Versturen wordt de nieuwe bron dan 
opgenomen in de database. Als u exact dezelfde naam invoert van een bestaande bron, vindt 
er een controle plaats, en wordt de “nieuwe” bron niet opgenomen in de database. 
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6. Nieuwe auteur toevoegen 
 

 
 
Elke gebruiker met een account van Toernooibase kan een nieuwe auteur toevoegen. 
In het hoofdmenu kunt u al controleren of de auteur al in de database voorkomt. Om een 
nieuwe auteur toe te voegen klikt u op het icoontje NEW Auteur: 

 
 

Het volgende scherm verschijnt: 
 

 
 
U kunt hier dan de nieuwe auteur invoeren. Via Versturen wordt de nieuwe auteur dan 
opgenomen in de database. Als u exact dezelfde naam invoert van een bestaande auteur, vindt 
er een controle plaats, en wordt de “nieuwe”  auteur niet opgenomen in de database. 
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7. Een compositie wijzigen of verwijderen 
 

 
 
Een compositie kan alleen gewijzigd worden door  
a) de invoerder 
b) de betrokken problemist, die een account voor Toernooibase heeft 
c) de moderators 
 
Als u tot één van de categorieën behoort, kunt u op het toverstokje van wijzigen klikken: 
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U staat dan vervolgens in het wijzigingsscherm, waarin u de  

a) de auteur kunt wijzigen 
b) de bron kunt wijzigen 
c) de datum kunt wijzigen (klik op het rode vierkantje 12) 
d) de PDN-notatie kunt aanpassen (eventueel, kunt u volgens PDN 3.0 een bijoplossing, 

schijnoplossing of extra variant toevoegen. Dit dient dan binnen ( ) plaats te vinden. 
U dient dan wel redelijk kennis te hebben van de PDN 3.0 conventies. 
Wij proberen dit in de toekomst nog gebruiksvriendelijker te maken.) 

 
Daarnaast dient u een Reden wijziging(en) in te vullen. 
Vervolgens klikt u op de knop LAAT WIJZIGINGEN IN APPLET ZIEN: 
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U ziet, dat we bij deze compositie drie gegevens hebben gewijzigd. Met de knop 
NEEM WIJZIGINGEN OP IN DATABASE wordt de gewijzigde compositie in de 
database opgenomen. 
 

 
Met het al eerder besproken kruisje kunnen ook weer dezelfde gebruikers (invoerder, 
problemist en moderators) de compositie verwijderen. Er wordt gevraagd om bevestiging 
waarbij dan de reden van verwijdering ingevoerd moet worden. 
 
Zowel een gewijzigde compositie als verwijderde compositie wordt gelogd. 
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8. Een auteur wijzigen of verwijderen 
 

 
 
Als u in het scherm van de auteur staat, staan ook daar weer de icoontjes wijzig en verwijder: 

 
 
Een auteur kan alleen gewijzigd en verwijderd worden door  
a) de invoerder 
b) de moderators 
 
Als u tot één van de categorieën behoort, kunt u op het toverstokje van wijzigen klikken 
 

 
 
U kunt hier wijzigingen invoeren. Bijvoorbeeld als de tussenvoegsels “van der” zijn, is dit een 
verduidelijking ten opzichte van “vd”. 
 
Ook ziet u hier een link: MAAK EEN KOPPELING MET (SPELERS)NAAM IN 
TOERNOOIBASE. 
Op deze mogelijkheid komen we later terug. 
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Met het al eerder besproken kruisje kunnen ook weer dezelfde gebruikers (invoerder en 
moderators) de auteur verwijderen.  
Echter, er dient nog aan een voorwaarde voldaan worden. Op de auteur mogen geen 
composities (meer) geregistreerd staan. Als er wel nog composities op naam van deze auteur 
staan, wordt de verwijdering niet toegestaan. 
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9. Een bron wijzigen of verwijderen 
 

 
 
Als u in het scherm van een bron staat, staan ook daar weer de icoontjes wijzig en verwijder: 

 
 
Een bron kan alleen gewijzigd en verwijderd worden door  
a) de invoerder 
b) de moderators 
 
Als u tot één van de categorieën behoort, kunt u op het toverstokje van wijzigen klikken 
 

 
U kunt de naam wijzigen, vervolgens klikken op Versturen en de wijziging is opgenomen in 
de database. 
 

 
 
Met het al eerder besproken kruisje kunnen ook weer dezelfde gebruikers (invoerder en 
moderators) de bron verwijderen.  
Echter, er dient nog aan een voorwaarde voldaan worden. Op de bron mogen geen 
composities (meer) geregistreerd staan. Als er wel nog composities op naam van deze bron 
staan, wordt de verwijdering niet toegestaan. 
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10. Een auteur koppelen aan een (spelers)naam van 
Toernooibase 
 
Zoals we al opgemerkt hebben bij hoofdstuk 8, een auteur wijzigen of verwijderen, zit er bij 
het wijzigingsformulier van een auteur ook een link MAAK EEN KOPPELING MET EEN 
(SPELERS)NAAM VAN TOERNOOIBASE 
 
Ook deze mogelijkheid is er alleen voor  

a) de invoerder van de auteur 
b) de moderators 

 
 

 
We klikken op deze link en kunnen de desbetreffende (spelers)naam – als deze al voorkomt in 
de database opzoeken: 
 

 
 
We klikken op Bouma, Piet in de lijst en dan is de koppeling voltooid. 
Als voorbeeldje laten we even zien, wat de effecten van zo’n koppeling kunnen zijn: 
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Als in Toernooibase voornaam, foto, geboortedatum en overlijdensdatum, zijn ingevoerd, 
worden deze nu vanuit Toernooibase getoond. Evenals de laatst bekende nationaliteit middels 
de vlag. 
Alleen bij een bekende overlijdensdatum worden geboortejaar en overlijdensjaar getoond en 
voorlopig niet bij een bekende geboortedatum. 
We zien in dit geval dat de spelling van de problemistendatabase (Koeperman), niet 
overeenkomt met de spelling van Toernooibase (Kouperman. Bron: de laatste bekende 
spelling uit de FMJD-database). 
In de problemistendatabase hebben we er voorlopig voor gekozen om de spelling vanuit deze 
database te handhaven bij de zoekfuncties. 
 
De koppeling met Toernooibase kan ook weer ongedaan gemaakt worden in hetzelfde 
wijzigingsformulier: 
 

 
 
Dit kan met de link VERWIJDER KOPPELING MET TOERNOOIBASE. 
Maar ook kan in het wijzigingscherm, de gegevens (spelling) van de naam in Toernooibase 
aangepast worden. 
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11.  Informatie uit de oorspronkelijke 
verzameling/database 
 
De database Composities is opgebouwd uit verschillende database/verzamelingen van 
problemisten. De basis is een extract uit het bestand van Wim de Zwart, aangevuld met 
verzamelingen van Leen de Rooij, Arie van der Stoep etc. Deze informatie zit in de 
database verborgen en u kunt deze bij een probleem ontsluiten. 
 

 
 
Bij de composities waar aanvullende informatie uit de originele verzameling aanwezig is, 
zit u een grijze i van informatie staan. 

 
 
Wanneer u op deze i klikt, verschijnt het volgende scherm. 
 



 20

 
 
En in dit scherm ziet u dat de compositie uit de database verzameling komt van Wim de 
Zwart, met daarbij een aantal opmerkingen. Per compositie verschilt deze informatie. 
Interessant is daarbij ook de registratie van een eventueel Motief. 
In de toekomst denken wij erover de database uit te breiden met motieven en de 
composities, die hetzelfde motief bevatten, daaronder te rubriceren. 
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12. Dubbele composities in de database 
 
Doordat de database compositie vanuit verschillende databases/verzamelingen is 
opgebouwd zijn er dubbelingen ontstaan. Zie onderstaand voorbeeld: 
 

 
 
Dit probleem van Max Douwes komt uit twee verzamelingen van Leen de Rooij.  
Duidelijk is dat de ene compositie gepubliceerd is in De Problemist, en de ander uit een 
persoonlijk archief komt met de exacte Compositiedatum. 
Vooralsnog hebben we ervoor gekozen om de dubbelen niet te verwijderen en is het ook 
toegestaan om een compositie, die al bestaat, alsnog in te voeren (het kan uiteraard altijd 
zo zijn dat twee verlichte geesten op twee verschillende tijdstippen dezelfde compositie 
ontwerpen). 
 
In totaal is geconstateerd dat er zo’n 1600 composities dubbel (maar driedubbel en 
vierdubbel kan ook) in de database zitten. 
 
Mogelijk dat in een later stadium met de Kring voor Damproblematiek overleg wordt, hoe 
dit eenduidig (met behoud van eventuele originele informatie) op te schonen. 
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13. De keuzeslag met hetzelfde vertrek- en aankomstveld 
(ambigious move) 

 
In naar schatting zo’n 1700 composities zit een keuzeslag met hetzelfde vertrekveld en 
aankomstveld. De notatie aangeleverd vanuit Turbodambase is niet de correcte pdn-
notatie 3.0. Daardoor worden deze slagen momenteel niet door de Oerterp-applet 
weergegeven (mogelijk dat ontwerper Hendrik Veenstra hier nog een mouw aan past, 
zodat ook de Oerterp-applet de “Turbodambase notatie kan weergeven). 
Hieronder een voorbeeld: 
 

 
 
De “Turbodambase-notatie” ziet u in het correctievak bij de PDN-notatie. Deze begint met 
het veld van vertrek en vervolgens veld van aankomst en daarna de schijven waarover de 
witte dam slaat. 
De correctie PDN-notatie 3.0 is: 7. 4x15x42x26x3x25  (elke keer het draaipunt van de 
witte dam in de notatie). 
 
We hebben de notatie even gecorrigeerd naar de officiële PDN-notatie en zien dan dat de 
volledige oplossing wordt weergegeven: 
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14. Zoeken op positie 
 
Naast de gebruikelijke zoekfuncties uit de Turbodambase is er een nieuwe zoekfunctie 
toegevoegd. 
U kunt zoeken op de beginpositie van een compositie. 
 

 
 
U klikt daarvoor op de link Zoeken op positie. 
 
Vervolgens volgt er weer een diagramstand met de Toolbox: 
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We hebben een reeds bekende compositie in het diagram ingevuld. 
Vervolgens klikken we op de link zoek stand: 
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En we zien dat feilloos de compositie van Arie van der Stoep, recent gepubliceerd in 
Hoofdlijn, is gevonden. 
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15. Epiloog 
 
Tot zover deze handleiding van de interactieve Compositie database. 
Ongetwijfeld zitten er in deze beta 1.0 versie nog bugs of onvolkomenheden. 
Schroom dan niet contact op te nemen. 
En uiteraard – zoals u wel gewend bent – zullen er nog wijzigingen/verbeteringen en 
vernieuwingen doorgevoerd worden. 
Wel zullen bepaalde mogelijkheden alleen via het programma Turbodambase beschikbaar 
zijn. We noemen bijvoorbeeld het zoeken op bepaalde slagsystemen, alle standen (dus ook 
tussentijdse) etc.  
Nieuwe of gewijzigde composities zullen ook periodiek in de compositiedatabase van 
Turbodambase worden opgenomen, zodat die up to date blijft. Deze nieuwe of gewijzigde 
composities zullen ook gecontroleerd worden, zodat eventuele “vervuiling” die kan ontstaan 
in deze interactieve database er uitgezeefd wordt.  
 
Vooralsnog wensen we uw veel naspeelplezier in deze speeltuin van onbegrensde 
mogelijkheden van het damspel. 
 
Piet Bouma, 15 maart 2016. 
 
e-mail: pboumaharl@hetnet.nl 


