
VAKANTIE 2005  
Leen in problemen – een problematisch reisverslag 
 
Op mijn zomerse zwerftochten door Europa is mijn zakdambordje mijn trouwste metgezel. In elke 
plaats waar we belanden probeer ik mooie staaltjes damacrobatiek op de honderd magnetische 
veldjes te krijgen.  
Dit jaar zou de reis naar Zuid- Italië gaan. De auto werd volgestouwd; met een neergeklapte 
achterbank konden alle kampeerspullen erin. Op de eerste reisdag worden er veel kilometers 
afgelegd. We hebben laat in de middag geen zin meer om de tent op te zetten. Zo is de gewoonte 
ontstaan om ergens een goedkoop hotelletje op te zoeken en daarvoor hebben we een paar vaste 
adressen. Net als twee jaar geleden belanden we in het Zuid-Duitse stadje Kempten. Logies met 
ontbijt voor 45 euro: in Italië is menige camping duurder. Als we ’s avonds op de hotelkamer zitten, 
wordt het dambordje uitgeprobeerd. Nooit ga ik onvoorbereid het avontuur tegemoet. Als thema heb ik 
een motief van de overleden Hilversumse problemist Nol Beemer genoteerd: 
 
A.J. Beemer 

Het motief kan worden uitgebreid en teruggewerkt en dat is precies 
datgene wat ik in de vakantie wil doen. Dat ik een idee van Beemer 
onder handen neem is geen toeval: ik ben al enige tijd bezig zijn 
problemen te ordenen om later een boekje met een selectie uit zijn 
werk te kunnen publiceren. 
Voor we de moede ogen sluiten, weet ik een aardig meerslagprobleem 
op het bord te krijgen. 
 
 
 
 
 

 
Kempten (Zuid-Duitsland). De stadsfontein. 
 



Kempten, 1-6-2005  
Voor de enkeling die de verkorte notatie als een moeilijk soort 
hiëroglyfenschrift beschouwt, zal ik in dit artikel de volledige notatie 
gebruiken, in de hoop dat meer lezers het dambord ter hand zullen 
nemen. Wit wint door: 28-22 (24x31, want meerslag gaat voor) 46x26 
(27x40) Wit kan nu damhalen, maar is de prijs niet te hoog? Nee, want 
na 23-19 (14x12) 25x3 (17x28) volgt de naslag 3x35. Er rest zwart niet 
anders dan (21-27) en nu kan wit alleen winnen door 35-13! (27-32) 13-
27! damoffer (32x21) 26x6. Ook het eindspelletje dat nu overblijft, is 
helemaal “scherp”: (16-21) 6-1 (21-27) 1-23 (2-7) 23x1 (27-32) 1-29 
(32-37) 29-47 
 
 

Ons eerste reisdoel in Italië was de 
stad Trento. We waren benieuwd of er 
nog iets in die stad zou herinneren 
aan het befaamde concilie waarin 
door de Rooms-Katholieke leiders 
gepoogd werd om de gevolgen van de 
Reformatie terug te draaien. “Te laat”, 
verzuchtte menigeen in de 
moederkerk. Huichelachtig”, vonden 
mijn reformatorische voorouders die 
alle vertrouwen in het voormalige 
wettig gezag reeds hadden verloren. 
Inderdaad, het kasteel waar de 
vergadering was gehouden, stond er 
nog steeds met een soberheid die 
geloofwaardiger overkwam dan de 
overdaad van het “heilige” Rome. 
In het nabijgelegen plaatsje Levico 
Terme kwam een probleem op het 
bord met een vergelijkbare sobere 
architectuur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trento. Kasteel van het concilie. 
 

Levico Terme, 3-6-05 
Loopt wit hier, net als de RK kerk indertijd, met zijn schijf achterstand 
ogenschijnlijk achter de feiten aan? In dit geval (of in beide gevallen?) 
bedriegt de schijn. Wit wint door: 27-22 (18x27) gedwongen, want na 
(16x27) is de ramp niet te overzien. 37-31 (27x36) 32-27 (23x32) 47-41 
(36x47) 30-25 (47x49) 25x23. Toch wel verrassend: niet azen op 
eerste gewin, maar bescheiden wachten op een betere kans: bestaat 
er analogie met de toenmalige kerkelijke situatie? (49x38) 45-40 
(35x44) 23-18 (12x23) 21x5 (32x21) 5x19! Over deze slag was ik erg 
tevreden: er is geen winst door te slaan naar 8, maar ook niet door 
naar 13 te gaan, want dan beschikt zwart over de verrassende plakker 
(2-8!) Na (21-27) volgt uiteraard 19-13 en de rest is bekend. 



 
 
San Marino. Zomaar een straathoek. 
 
San Marino is een van de kleinste staatjes ter wereld. Een pikante bijzonderheid: toen ik het  meer 
dan twintig jaar geleden met ons complete gezin bezocht, was S.M. het enige land ter wereld met een 
democratisch gekozen communistische regering. In 2005 had het massatoerisme het 
arbeidersparadijs herschapen in een kapitalistisch dorado. In het probleem dat bij dit staatje past, kan 
ik me derhalve meer uitspattingen ten aanzien van de beginstand veroorloven: 
 
San Marino, 6-6-05 

In dit geval is het geluk met de problemist, want voortzettingen als 20-
15 of 18-12 (24x15!) 39-33 of? (17x8) 26x6 lijken niet te winnen: (36-
41-47!) 
Wit, die een schijf achter staat, wint door: 20-14 (10x19 gedwongen) 
Nu is 44-40 niet voldoende voor de winst. Daarvoor moet wit 
verdergaan met 46-41 (36x47) 18-12! Op een ongewone manier wordt 
de latere naslag gecreëerd: (47x22) 48-42 (27x40) 42-38 (34x32) 25x3) 
17x8 (3x41!) Opnieuw zien we een opvallende situatie: zowel 3x37 als 
3x46 winnen niet. U zult wel gemerkt hebben dat de moderne 
damproblematiek, en in het bijzonder mijn eigen problemen, 
gekenmerkt worden door veel meerslagen. Dat is de jus bij de maaltijd! 
Als u op doorreis gaat naar het zuiden, stop dan niet bij Pescara. Het is 

zonde van de tijd en  bovendien is het onmogelijk een plekje voor de auto te vinden. Tijdens ons korte 
verblijf in Roseto bij Pescara hebben we prachtige tochtjes door de omtrek gemaakt, maar van de stad 
zelf hebben we weinig gezien. Het lijkt passend om bij deze halte een sober probleem te maken, al 
moet er, ter ere van het mooie landschap een leuke finesse inzitten. 
 



 
 
De haven van Roseto bij Pescara. 
 
Roseto, 8-6-05 +A.J.Beemer 

“Hoe kan dat nu?” vraagt u zich wellicht af. “Een probleem samen met 
Beemer? Maar die is toch al vier jaar geleden overleden?” Dit probleem 
is ontstaan naar aanleiding van een probleem van Beemer met een 
onvermijdbare bijoplossing. De laatste zetten waren 35-30 (34-39) Wit 
wint in dit eenvoudige standje door 15-10 (25x34) 49-44 (39x50) 10-4 
en nu komt het moment waar alles om draait. Zwart is gedwongen naar 
17 te slaan, want op (50x22) volgt 21-17 terwijl na (50x11) het hele 
bord wordt leeggegeten. Na (50x17) wint wit door zijn dam op te 
offeren: 4x8! (17x3) 21-17 (3x21) 26x17. 
 
 
 

 
Uiteindelijk bereikten we het einddoel van onze reis: Otranto, in de “hak”  
van Italië. In dit prachtige havenstadje sloeg in 1480 het noodlot toe. De 
Turkse vloot ging aan land en nadat de stad was ingenomen werden de 
800 mannelijke bewoners voor de keus gesteld om hun geloof op te 
geven of onthoofd te worden. Als één man antwoordden ze: “Duizend 
maal liever willen we elke soort dood sterven dan Christus af te zweren”. 
Ze werden allemaal onthoofd. Een soort Srebrenica in oude tijden. Achter 
een grote glazen plaat kunnen in een kapel van de kerk de schedels van 
de martelaren nog worden bekeken. Laten we bij zoveel 
geloofsvertrouwen het plaatje opnieuw sober houden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otranto. Schedels van de martelaren (in de kerk). 
 



Otranto, 10-6-05 
In deze miniatuur (zo noemen we standen met elk maximaal 7 stukken) 
wint wit door: 
26-21 (28x48) 21-17 (12x21) 14-9- deze zet moet eerst gespeeld 
worden - (4x13) 31-26 (48x31) 36x9 en nu zien we het motief in zijn 
meest elementaire vorm (21-27) 9-4 enz. Kunt u zich voorstellen dat 
sommige dammers van dit soort eenvoud het meest genieten? 
Het wapengekletter dat in San Marco (bij Metaponte) op het bord te 
horen was, zou daarbij vergeleken weinig subtiel genoemd kunnen 
worden, ware het niet dat er op het laatst toch nog een aardigheidje te 
zien is. 
 
 

San Marco, 16-6-05 
Natuurlijk zien we weer de obligate meerslagen: 16-11 (28x37) 24-19 
(6x28) 19x10 (b.v. 5x14) 49-44 (35x24) 47-41 (36x47) en uit het niets 
komt er toch nog een slachtpartij te voorschijn: 46-41 (47x49) 41x3 
(49x38A) 3x19 (2-8) 19x2 (27-32) 2-24 (32-37) 24-47 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Matera. De rotswoningen (sassi). 
 
Aanraders in deze omgeving: de opgravingen van de oude Griekse stad Metaponte, maar vooral het 
schitterende Matera dat zo aangrijpend wordt beschreven in een boek van Carlo Levi. (in het Engels: 
Christ stopped at Eboli) 
 



 
 
Paestum bij Eboli. Griekse tempel. 
 
En toen gingen we naar Eboli zelf. Voorbij dit stadje kon men, volgens Levi, de hoop laten varen. De 
leefomstandigheden waren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog erbarmelijk. Dankzij Levi’s boek 
is er heel veel verbeterd. Zuid- Italië heeft ten onrechte nog steeds een slechte naam. Waarom er nog 
steeds grote sommen geld van de Europese Unie naar dit gebied gaan, is even moeilijk op waarde te 
schatten als de steun aan Flevoland. 
 
Het ideale probleem? 
Een problemist streeft ernaar om het ultieme probleem te maken. Hij zoekt naar een stand die niet 
meer te verbeteren en waarbij iedereen verzucht: “Hoe bestaat het!” In Marina di Eboli dacht ik zo’n 
prestatie geleverd te hebben 
 
Marina di Eboli, 17-6-05 

Wit begint met drie dwangslagen op rij. Wie weet dat het al moeilijk is 
om één dwangzet in een probleem te krijgen, zal beseffen dat er een 
prestatie van belang wordt geleverd: 36-31! (26x37 gedwongen) 42x31 
((33x42 gedwongen) 48x28 (27x36A) 47-42- zo wordt de motiefschijf 
op zijn plaats gebracht (22x33) 29x38 (18x49) 38-33 (49x20) 25x3 
(35x24) 15-10 (5x14) 3x4 en niet naar 9. Het overblijvende motiefje (dat 
ik in het werk van Beemer tegenkwam, maar dat waarschijnlijk al ouder 
is) mag er ook zijn. Omdat (36-41) eenvoudig wordt afgestraft door 4-
10, rest zwart niet anders dan (17-22) te spelen. Dan offert wit zijn dam 
met 4x31! en wint na (36x27) door oppositie: 42-37.  Zwart kan ook nog 
anders slaan: A (22x33) 29x38! (18x49) 31x22 (17x28) 38-33! (49x20) 
25x3 (35x24) 3x20 met een gewonnen eindstand. Conclusie: het ideale 

probleem? Helaas, dames en heren, ik kan het probleem weggooien. Het is besmet met het HIV- virus 
voor problemen. Het is bijoplosbaar. Wanneer wit begint met 44-40 en daarna 43-39 speelt, kan zelfs 
een pupil zien dat wit gaat winnen. Vreselijk!  
 
Wie Florence, Rome, Siena en Venetië heeft bezocht (in deze volgorde van eeuwige schoonheid), 
heeft nog geen reden om Bologna over te slaan. De stad is indrukwekkend en statig. Ook in Bologna 
zijn er twee “twin towers” te zien. Ze zijn van ongelijke hoogte en beheersen de skyline van de stad als 
een brug met ongelijke leggers. Wij stonden op een camping die 30 kilometer ten zuiden van Bologna 
lag, in een van de mooiste gedeeltes van de Apennijnen. Bij dat mooie landschap past een mooie 
stand. 



Bologna. Anderhalve ‘twin tower’. 
 
Rioveggio, 21-6-05 

 
 
Het heeft me de nodige moeite gekost om deze 
stand op het bord te krijgen. Het idee 33x2, 
gevolgd door een naslag vanaf 38 valt niet zo 
gemakkelijk te realiseren. Uiteindelijk lukte het in 
deze stand, waarbij ik het feit dat wit een schijf 
achter stond wel wilde accepteren. 
Winst voor wit door 32-28 (35x44) 37-32 (26x37) 
32x41 (36x47) 27-22 (18x27) 28-23 (19x28) 
33x2 (44x33) 38x7 (47x49) 2-35 (1x12) 50-44 
(49x40) 35x8 (3x12) 48-42. Er zijn problemisten 
die het probleem zouden verwerpen omdat het 
slot niet kosjer is. Wit kan namelijk kiezen tussen 
48-42 of 48-43. Met dergelijke “schriftgeleerden” 
valt moeilijk te communiceren. 
 



 
 
Rothenburg o/d Tauber. Straatbeeld. 
 
De vakantie kreeg een waardige afsluiting met een bezoek aan het schitterende Duitse stadje 
Rothenburg ob der Tauber. Wie de auto’s uit het straatbeeld wegdenkt, waant zich in de 
Middeleeuwen. Ik kan er nog steeds kwaad om worden dat onze bevrijders (waarvoor dank) er 
kennelijk een sadistisch genoegen in schiepen om zonder enige militaire reden de Duitse steden in 
puin te gooien. De redenering dat het slechts om vergelding ging, is niet legitiem. De duivel hoeft niet 
geïmiteerd te worden. Gelukkig was de Amerikaanse bevelhebber die Rothenburg moest innemen 
een cultuurkenner. “Deze stad moet zo veel mogelijk gespaard blijven”, was zijn opdracht. En zo ligt 
Rothenburg er nog in volle glorie bij. Wat voor cultureel erfgoed gold, ging kennelijk niet op voor 
mensenlevens. Het Rothenburgse probleem kan qua architectonische schoonheid niet wedijveren met 
de plaats van ontstaan. 
We zien op het laatst nog een aardige slagkeus en worden op het verkeerde been gezet als we 
proberen met 20-15 en 15x4 te winnen. Zwart weerlegt deze winstpoging met het onverwachte (31-
37!) 
 
Rothenburg o.d. Tauber, 23-6-05 

Wit wint door 11-7 (2x22) 21-17 (22x11) 16x7 (1x12) en nu het 
overtollige materiaal is weggeruimd, gaat wit verder met 42-38 (33x42) 
24x22 (18x27) 47x38 (36x47) 20-14 (47x49) 14x5. Omdat ((49x38) 
eenvoudig verliest door 5x26, zal zwart kiezen voor (49x32) Dan wint 
wit door 2x19 (3-8) 19x2 (27-32) 2-24 (32-37) 24-47 
 
 
 
 
 
 
 

 
De toer was voltooid. Met een laatste fikse regenbui, die ons noodzaakte een natte tent in te pakken, 
gingen we terug naar Arnhem. 
 
Leen de Rooij 


