
Autochtone Marokkanen en ware Egyptenaren 
 
In mijn vorige bijdrage toonde ik een aantal problemen die geïnspireerd waren door Max 
Douwes. Daarbij nam ik u mee naar Marokko. Op een van de foto’s ziet u mij zelfs afgebeeld, 
wandelend door de Soukh in Fès. 
Toen ik naderhand de publicatiegegevens in mijn register wilde opnemen, bleek ik de feiten erg 
ruim geïnterpreteerd te hebben. 
Het was wel waar dat ik een aantal problemen tijdens mijn reis naar Marokko had gemaakt, 
maar daarbij was geen der standen die in het artikel werden getoond. Daarom  neem ik u 
opnieuw mee naar Marokko. Ik wil u bovendien deelgenoot maken van de reis die mijn vrouw 
en ik in april 2007 naar Egypte maakten. Het verslag zal ik, ditmaal volkomen 
waarheidsgetrouw, verluchten met problemen en foto’s. 
Er zijn twee liefhebberijen, die ik zoveel mogelijk met elkaar probeer te verenigen. 
De eerste (en grootste) is het maken van damproblemen en de tweede het maken van reizen. 
Hoewel ik gepensioneerd ben en voldoende tijd zou moeten hebben voor het beoefenen van 
mijn eerste passie, schiet er doorgaans weinig tijd over om me daaraan met overgave te wijden. 
Er moeten lessen gegeven worden op jeugddamclubs en basisscholen; damleerlingen moeten 
individueel worden begeleid, het Guerra-archief moet worden bijgehouden, de correspondentie 
mag niet worden verwaarloosd en de verschillende rubrieken moeten voor de deadlines worden 
ingeleverd. 
Dat is de reden waarom de meeste van mijn damproblemen in de vakanties tot stand komen. 
Het laatste jaar gaan er bladen uit het archief van Max Douwes mee op reis. Daar laat ik mij 
door inspireren. Dat heb ik in het vorige artikel uitvoerig toegelicht. 
 
Marokko 

In oktober 2006 maakten we een reis langs 
de “koningssteden van Marokko”. Na 
aankomst op het vliegveld van Marrakech 
was Fès de eerste stad die we gingen 
bezoeken. Fès heeft de grootste Soukh 
(overdekte markt) van Marokko. Op de foto 
in het vorige artikel ziet u mij daar 
ontspannen wandelen. We mochten van 
onze gids er echter niet zonder begeleiding 
naar toe. Het was een groot doolhof. 
Niemand zou er zonder hulp uitkomen; 
buitenlandse vrouwen eindigden zeker in 
een harem, terwijl de mannen het bezoek 
niet zouden overleven. 
 
 
Prentbriefkaart van Fès 
 
Wie Marokko bezoekt, moet er niet 
heengaan vanwege het natuurschoon. Het 
gedeelte dat wij bezochten, was grotendeels 
woest en onvruchtbaar. Maar in het land 
raak je niet uitgekeken op de schitterende 
bouwwerken: paleizen en moskeeën. Deze 
prentbriefkaart toont de Medersa Attarine; 
de koranschool in Fès. Het gebouw dateert 
uit 1325 
 



’s Avonds in het hotel nam ik een motief van Max Douwes onder handen, waarop hij zelf een 
verdienstelijke uitbreiding had gemaakt (diagram 1) 
 
Zwart kan zijn heil niet zoeken in (13-19), want na 8-3 (9-13) 3-25 (19-23) 25-43 staat hij 
verloren. Daarom moet hij wel verder met (21-27) 32x12 (11-17) 12x21 (16x27). Na 26-21 
(27x16) 8-3 staat er een stand op het bord die al sinds mensenheugenis wordt toegeschreven 
aan Max Douwes. 
In de probleemdatabase vinden we maar liefst 61 bewerkingen op dit motief terug. Merkwaardig 
staat geen daarvan op naam van Max. Hoe komt dat? 
 
1.  Motief Max 
 

Door een vervelend misverstand zijn er in de database geen 
problemen opgenomen die groter zijn dan 13x13. Max maakte echter, 
zeker in zijn beginjaren, bijna uitsluitend grotere standen. Door dit 
manco lijkt de eerste bewerking op dit motief op naam de staan van 
St.W.Duursma, geplaatst in “Kring voor Damproblematiek” (de 
voorloper van De Problemist) in 1944. 
De hoofdvariant gaat als volgt: (9-13) 3x35! -de enige- (13-19) 25-43 
(19-24A) 43-38-43-49.  A(19-23). Met 43 op 38 zou wit nu geen 
winnend tempo hebben, maar nu kan hij winnen door 43-38! (23-28) 
38-27 of 49 (28-33) 27 of 49-43. 

Het is niet zo eenvoudig om op dit megamotief een passende bewerking te maken. Han 
Borgman presenteerde in 1980 een tweetal kleine standjes, maar dat past niet zo goed bij een 
groot motief. Ik haalde een oud en bijna versleten slagsysteem van stal, dat uitstekend op dit 
motief aansloot. Het eindresultaat (diagram 2) lijkt me zeer de moeite waard. 
 
2. Probleem Leen 

 
De voorafgaande zetten waren 37-32 en (31-36) 
Wit wint nu door 1. 42-37; 36x47  2. 28-23; 47x44  3. 49x40! De ene 
dam verdwijnt, maar er komt onmiddellijk een plaatsvervangende 
zwarte dam voor in de plaats; 27x49  4. 50-44. De dekkingsschijf komt 
in actie. Het is fraai als 45 in de aanvangsstand een bewaker heeft, 
maar nu zijn de diensten van schijf 50 niet meer nodig; 19x28  5. 37-
32; 49x13  6. 44-39 en zo wordt een mechaniek in werking gesteld dat 
doorgaans gebruikt wordt om wit een dam + naslag te bezorgen. Hier 
gaat het anders en wordt motiefschijf 32 op zijn plaats gebracht; 
34x43  7. 25x32; 45x34  8. 48x8. 

Al zou ik verder niets meer maken, dan was de vakantie nu al geslaagd. 
 
 
 
Foto Meknès, zie onder 
 
Meknès is in ons land minder bekend dan de andere koningssteden. De stad was slechts van 
1675 tot 1728 de hoofdstad van Marokko, maar er zijn zoveel paleizen gebouwd, dat de naam 
“Versailles van Marokko” gerechtvaardigd lijkt. Wij bezochten ook de beroemde paardenstallen 
van de stad. Op deze foto krijgen de dierenliefhebbers twee volbloedpaarden uit Meknès te 
zien. 
 
 



 
 
We bezochten Meknès vanuit het nabijgelegen Kenitra. In het hotel in die plaats ontstond het 
probleem van diagram 3. Het werd gemaakt naar aanleiding van een slagsysteem van Max 
Douwes. Misschien doet het u denken aan de standen 1 en 1a uit de vorige aflevering. Nu komt 
de plakker op een ander veld tot stand, terwijl het probleem meer “sophisticated” is. 
 
3. Probleem Leen 
 

Wit speelde voorafgaand 33-29 en na het logische, maar niet 
gedwongen (34-40) ontstond de stand van het derde diagram. U moet 
eens opletten op welke aparte wijze schijf 36 aan zijn oren bij de les 
wordt be(ge)trokken. 
1. 28-22; 27x9  2. 38x27; 40x38  3. 39-33; 31x22  4. 33x31; 36x27. 
Daar is ’t ie, en nu volgt 5. 23-18; 22x13  6. 19x8; 30x10  7. 26-21! De 
plakker; 15x33  8. 21x1; 3x12  9. 1x7, over 12, 9, 10, 33, 27 en 11. 
Sommige dammers kunnen dan wel zeggen dat een probleem op een 
partijstand moet lijken, maar dit krijg je in een partijachtige stand niet 
voor elkaar. 

Hoofdstad Casablanca leverde geen damproblemen op. Daarom laat ik de foto’s ook 
achterwege. 
We begonnen en eindigden onze reis in Marrakech. Het was al bijna donker toen we 
aankwamen op de heenreis. We werden in een bus gestouwd en naar een hotel gereden dat 
bijna 200 km. verderop lag. Maar op de terugweg werd het gemis ruimschoots goed gemaakt. 
 
 
Foto Marrakech, zie onder 
Wat waren de Marokkanen op de foto vriendelijk. Ria wilde graag een foto nemen van het fraai 
uitgedoste groepje. Natuurlijk moest ik er ook bij komen staan en kreeg ik het hoofddeksel van 
een van de mannen op het hoofd gedrukt. 
Toen ik met een Hollandse fooi afscheid wilde nemen, waren ze minder vriendelijk. “Hoe haalde 
ik het in mijn hoofd om ze met zo’n schamel bedrag af te schepen? Hier moesten drie gezinnen 
van leven”. Omdat de aandrang al snel de vorm van bedreiging aannam, heb ik uiteindelijk het 
gevraagde bedrag betaald. Vijf euro voor het maken van één foto…. 
 



 
 
Over het probleem van de dag kon ik niet erg enthousiast zijn. Oké, het was een lekker grote 14 
om 15 en de stand was heel wat fatsoenlijker dan de oerversie van Max, maar er gebeurden 
toch geen echt opwindende dingen (zie diagram 4) 
1. 43-38; 19x37  2. 38x29; 24x33  3. 12-8; 3x23  4. 22-18; 31x13  5. 44-40; 35x44  6. 50x8; 
2x13  Allemaal nette ruimingsslagen, maar het ligt erg voor de hand. Ook het slot is 
overbekend.  7. 11-7; 1x12  8. 17x10; keus  9. 25x3; keus  10. 3x42 en nu nog een eindspelletje 
…36-41  11. 42-37; 41x32  12. 48-42; 4-10  13. 42-38; 32x43  14. 49x40. 
 
4. Probleem Leen 

 
 
 
Egypte 
Een reis naar Egypte stond wel op ons verlanglijstje, maar was nog niet gepland.  
Op een trieste morgen in februari zei Ria tegen mij: “Wat voor leuks zullen we vandaag eens 
ondernemen?” Spontaan zei ik: “We boeken een reis”. De bestemming was spoedig bepaald. 
Het werd Egypte, want we wilden allebei de piramides met eigen ogen zien. 
Half april stapten we op het vliegtuig naar Cairo. Hoog in de lucht ontstonden de eerste 
(dam)problemen. 



5. Probleem Leen 
 

De stand zou van Max kunnen zijn, want de zwarte schijven tonen 
geen spoor van hoogtevrees. 
1. 15-10; 40x20  2. 23-19; 5x12  3. 19x17; 6 of 26x28  4. 19-14; keus  
5. 14x3; keus  6. 3x50 via de aardige kronkelweg langs 
17,31,28,20,34 en 44. Een grapje om mee te beginnen. 
 
Onze tocht begon met een tweedaags bezoek aan Caïro en de 
piramides. De voorstad Gizeh, waar ons hotel lag, bevond zich aan de 
voet van deze eeuwenoude bouwwerken.  
Ik geef noch problemen noch foto’s. De problemen die hier 

ontstonden, waren niet door Max geïnspireerd, terwijl iedereen wel eens foto’s van piramides 
heeft gezien. Er komt dus even niets in de etalage te staan. 
 
Met de nachttrein vertrokken we naar het 1100 km. zuidelijker gelegen Aswan (ook wel 
Assoean genoemd. Daar konden we de beroemde Nasserdam gaan bekijken. De temperatuur 
lag boven de 35 graden. In Aswan regent het slechts eens in de drie jaar. Toch trok de lucht 
helemaal dicht. Zouden wij het dan meemaken? Nee, maar het werd wel een geweldige 
zandstorm, waardoor we haast geen hand voor ogen konden zien. 
De volgende dag vertrokken we met een prachtige boot over de Nijl, richting Edfu en Luxor. 
 

 
 
 
Foto van de boot 
 
 
Tussen Aswan en Edfu ontstonden er onder de parasol op het passagiersdek twee problemen 
op een motief van Max Douwes. Maar kijk eens hoe Max mij bij de neus nam. 



6. Mislukt motief Max 
 

Het is de bedoeling dat zwart (12-17) speelt en dat wit de dam 
afneemt door 20-14, waarna een winnend eindspelletje ontstaat. De 
oplossing daarvan ziet u bij diagram 9. In diagram 6 kan zwart zich 
echter redden door (4-10) te spelen. Het motief is wel correct als schijf 
12 op 11 staat. In Luxor maakte ik een paar problemen op het 
correcte motief. De eerste (dia 7) is een rechtstreekse bewerking, 
maar de diagrammen 8 en 10, gebaseerd op een verdieping van het 
oorspronkelijke motief, mogen ook getoond worden. 
 
 

 
7. Probleem Leen    8. Probleem Leen     9. Motief Leen       10. Probleem Leen 
 

             
 
7. 1. 18-12; 7x18 gedwongen  2. 40-34; 29x40 gedwongen  3. 20x29; 43x32  4. 27x38; 16x27  
5. 49-44; 40x49  6. 26-21; 49x46  7. 21x5. Motief Max. Daarvan gaat de hoofdvariant als volgt: 
11-17  8. 29-23; 46x19  9. 5x11; 6x17  10. 25-20; 17-22  11. 20-14; 22-28  12. 14-9; 4x13  13. 
15-10; 28-33  14. 10-4; 13-19  15. 4-10; 19-24  16. 10-15; 24-29  17. 15-20; 29-34  18. 20x38; 
34-40  19. 38-33; 40-45  20. 33-50 en eindelijk is de buit binnen. 
 
8. 1. 44-40; keus  2. 50-44; keus  3. 21-17; b.v. 12x21  4. 44-39; 34x43  5. 49x7; 2x11 
gedwongen.  6. 20-14 en nu het aardige motief dat afgedrukt staat op het 9e diagram. 
 
9.  Een scherpe winstgang zien we na 6. … 11-17  7. 14x5; 46x14  8. 5x11; 6x17 en het gaat 
verder als in nummer 7. Het aardige is, dat ook (4-9) geen redding brengt. Na 15x13 (b.v. 11-
17) 13-9 (17-22A) 9-4 (22-28) 14-10 is het snel gewonnen en na A (11-16) haalt wit gewoon vier 
dammen en wint probleemloos. 
Vroeger kostte de analyse van zo’n eindstand veel vrije tijd. Nu stop je het eindspel in Truus en 
je weet meteen het resultaat. 
 
10. Ter afsluiting van het problematieke gedeelte een laatste en betere bewerking van hetzelfde 
slot.  1. 24-19; 35x44  2. 18-12; 26x46  3. 12x1; 9x18  4. 1x7; 2x11 gedwongen  5. 20-14! met 
hetzelfde motief. 
 
  
Foto Luxor, zie onder 
 
Bij de stad Luxor, die vroeger onder de naam Thebe hoofdstad was van Opper-Egypte, vindt 
men prachtige tempels en graven. Het meest beroemd zijn de valleien der koningen (65 
graftombes) en die der koninginnen. 
Onze reisgroep maakte een onvergetelijke toer door de stad met paarden en wagens. We 
zagen zeer armoedige, maar schilderachtige straatjes en ook prachtige tuinen, zoals op deze 
laatste foto. 
 
  



 
 
 
Leen de Rooij 


