
Roeien met de Riemen(s) die je hebt –  
een reisverslag met foto’s en diagrammen 
 
Mijn dambordje gaat mee op reis, maar voor we vertrekken, zoek ik een idee dat ik tijdens de 
lange avonden op de campings onder handen kan nemen. Vlak voor we vertrokken, kreeg ik 
een prachtig motief van de Zeeuwse problemist Wim Riemens onder ogen. 
 
Het motief 
 
W.Riemens 2009 

De oplossing van dit eindspelmotief is verrassend eenduidig. Zwart is aan 
zet en speelt: 1. … 24-29. 2. 12-7; 29-33 3. 7-1; 33-38 gedwongen 4. 1-34; 
38-42A 5. 34-29; 42-47 gedwongen 6. 29-24; 47x24 7. 15x24; 4-9 8. 24-20; 
14-19 9. 20-15; 9-14 10. 25-20; 14x25 11. 15-10; 19-23 12. 10-5; 23-29  
13. 5-28; 29-34 14. 28-17; 34-40 15. 16-11; 40-45 16.11-7; 45-50B 17. 7-2, 
enz. Het is opvallend dat zo’n lange oplossing erg straight is en slechts twee 
korte ondervarianten kent.  A. 4. … 4-9 5. 34-48; 9-13. 6. 48-26! Met  

dodelijke dreigingen. B. 16. …; 25-30 17. 17-50; 6-11 18. 7x16! 30-34 19. 16-11; 34-39  
20. 50x17; 45-50 21. 11-6; 50x11 22. 6x17 Ook deze variant is helemaal “scherp”.  
 
Na het zien van dit prachtige motief kreeg ik het idee om alle stadia van het motief apart te 
bewerken. Dat zou 17 problemen moeten opleveren. 
 
De vakantie I- Rothenburg ob der Tauber- Duitsland 
Dit jaar stond er (in juni) een kampeervakantie naar en in Hongarije op het programma. We 
vertrokken op 2 juni in de vroege morgen met bestemming Regensburg. Doordat we 
onderweg enkele malen met files te maken kregen, besloten we het eerste reisdoel te wijzigen. 
Enkele jaren geleden hadden we in Rothenburg ob der Tauber gekampeerd en dit lieflijke 
romantische stadje leek ons opnieuw een bezoek waard. 
 

Rothenburg ligt aan de “Romantische Straße” en wie de streek 
en de stad bezoekt, zal begrijpen waarom het die naam 
gekregen heeft. Niet voor niets heet de plaats R. “ob” der 
Tauber, want de huizen zijn boven het betoverende riviertje 
gebouwd. Kortom: de stad is een omweg waard. 
 
Op de eerste dag was het meteen raak. Ik maakte een groot 
probleem, waarin maar liefst drie zwarte dammen op het toneel 
verschenen. Zo’n groot motief als dat van Riemens verdient 
een massale bewerking. Riemens kwam in de julirubriek van 
Het Damspel met een (mager) miniatuur en ik vond dat het 
motief een waardiger bewerking verdiende (dia 1). 
Het kostte enige moeite om een bewerking zonder bijoplossing 
op het bord te krijgen, maar met het resultaat was ik zeer  

Rothenburg o/d Tauber         tevreden. Oplossing: 1. 50-44; 39x50 2. 22-17; 50x11 3. 47-41;     
36x47. Dam nummer twee. 4. 49-43; 47x33 5. 27-22! De  

mooiste zet van het probleem. Zwart kan op allerlei manieren slaan, maar er is er slechts één 
reglementair toegestaan: …; 18x49 en daar is dam nummer drie. 6. 31-27; 7x18 7. 16x7; 
1x12. 8. 21-16; 49x21 9. 26x30. De zwarte monsters zijn inmiddels van het bord gevaagd; 
35x24. 10. 45x12 en ziedaar het motief Riemens. Gemaakt op 2 juni 2009.  



 
1.Rothenburg (D) 2. Rothenburg 
                                           In het tweede probleem wint wit door: 1. 23-18; 13x22  

 2. 12-7; 1x12. Zo, die schijven zijn opgeruimd. Nu gaat de 
 show beginnen. Nou ja, show? 3. 29-23; 20x18 4. 50-44;    
 de dekking van schijf 45 wordt opgeheven. In de   
 aanvangsstand zie ik graag een bewaker bij zo’n ver   
 opgerukte schijf. …;35x24. 5. 44-40; 45x34 6. 43-38;  

32x43 7. 48x10; 5x14 Zo wordt een motiefstuk “gebracht” 8. 21x23; 18x29. En daar komt een 
tweede zwarte motiefstuk. 9. 36x7. Motief Riemens na zet 2. Gemaakt op 3 juni 
 
De vakantie II – Schönbühel bij Melk- Oostenrijk 
 

Wij wilden onze tocht naar Hongarije vervolgen door langs de          
Donau te rijden. Het stuk tussen Passau en Wenen wordt 
beschouwd als het mooiste stuk van deze rivier. Wie ten volle 
van de schoonheid wil genieten, moet een boottocht maken van 
Melk naar Krems. Het stadje Melk is wereldberoemd door het 
prachtige klooster. Honderdduizenden bezoekers per jaar 
komen dit indrukwekkende bouwwerk bewonderen. Het is niet 
toevallig dat de opnames voor de verfilming van 

Melk- plein voor het klooster  Umberto Eco’s “In de naam van de roos” op deze locatie  
        heeft plaatsgevonden. Het gebeurt niet vaak dat een goed 
boek ten grondslag ligt aan een even goede film, maar in dit geval is dat wel gelukt. Zowel het 
boek als de film zijn prachtig. Wij stonden op een camping in het nabijgelegen Schönbühel. 
Daar zagen vijf problemen uit deze serie het licht. 
 
3. Schönbühel (O) 4. Schönbühel 5. Schönbühel       6. Schönbühel 7. Schönbühel 

             
4 juni        5 juni  5 juni        6 juni  7 juni 
 
Diagram 3 laat een voorbeeld zien van de voortdurende strijd tegen een weerbarstige materie. 
De aanvangsstand lijkt onmogelijk. Alleen na de voorafgaande zettenreeks 50-45 (3-8) 39x50 
(8-12) 45x34 (35-40) 28x39 (40-44) 47-41 (44x33) is de compositie te herleiden tot een stand 
waarin geen van de partijen op slag staat. Waarom doen we zo moeilijk? In een probleem mag 
geen bijoplossing of zettenverwisseling voorkomen. Om alles technisch goed te krijgen, moet 
een componist zich soms in vreemde bochten wringen. De winst in dia 3 wordt als volgt 
verkregen: 29-23 (keus) 41-37- wit loopt weg uit de vuurlinie (keus) 48-43 (38x49) 37-31 
(49x21) 26x10 (36x18) en wit krijgt de gelegenheid zijn laatste tempo te benutten: 50-45 
(5x14) 45x1. Motief Riemens na zet 3. 
Diagram 4  Er blijft altijd iets te wensen over. In deze stand had ik graag een witte schijf op 
50 gehad, om de doorgebroken schijf op 45 af te dekken, maar de schepper van het product 
kreeg daartoe niet te kans. Oplossing: 23-18 (12x43) 42-37 (31x42) 44-40 (45x23) 36-31 
(20x38)- alle schijven van de driehoek 38-42-43 zijn op hun plaats gebracht- 31x2 (35x24) 
2x34. Motief Riemens na zet 4. 



Diagram 5  Naar mijn smaak is dit een van de beste uit deze serie. De laatste zetten waren 
32-27 (31-36). Wit wint door 43-39 (36x38) 39x30 (24x35) 45-40 (35x44) 50x39 (33x44) 
22x13-  In de stijl van Max Douwes (een van mijn grote voorbeelden) wordt er een fraai 
slagmechaniek in gang gezet- (8x19) 17x8 (2x42) De ijsbreker heeft zijn werk gedaan. De 
weg naar de damlijn is weer vrij. 11x2 (26x17) 2x29. Motief Riemens na zet 5. 
Diagram 6  Net als in diagram 3 is ook hier een Ivf-behandeling nodig om een levensvatbaar 
product te krijgen. De voorafgaande zetten waren 39-33 (29x38) 42x33 (50x39) 34x43 
(31x42) 47x38 (45x34). Misschien dat het na deze kunstmatige ingreep voor u niet meer 
hoeft, maar ik geef toch de oplossing: 33-29 (24x42) 35x15 (36x47) 18-13 (9x29) 22-18 
(12x32) 21x1 (32x21) 26x17 (11x22) 43-39 (34x43) 1x24 (47x24) 15x24. Motief Riemens na 
zet 6. 
Diagram 7  Over 7 om 7-miniaturen zal ik straks nog een paar behartenswaardige dingen 
zeggen. Wit wint door 32-28 (37x46) 21-17 (46x30) 17x10 (4x15A) 35x24. Motief Riemens 
na zet 7. A(4x15) 35x24 (5-10) 25-20. Tamelijk eenvoudig, maar de slagkeus rechtvaardigt 
publicatie van dit vraagstuk. 
 
De vakantie III- Györ in Noord-West- Hongarije 
 

Györ is een aardige stad in Noord-West Hongarije. Probeer er 
geen Engels te praten, want dat verstaan ze niet, maar met 
Duits kun je je er goed redden. Vanuit Györ kun je het 
klooster van Pannonhalma gaan bekijken. Dat ligt op korte 
afstand. Een stuk verder weg, maar zeer de moeite waard is 
het kasteel Esterhazy. De beroemde componist Joseph Haydn 
heeft daar een groot deel van zijn leven doorgebracht. Je kunt 
bijna zeggen dat hij er dwangarbeid verrichtte, want vorst  

Kasteel Esterhazy Esterhazy maakte behoorlijk misbruik van de goedige Haydn.    
Die werd in zijn spaarzame vrije tijd ook als huisknecht 
gebruikt. Haydn maakte zijn beste symfonieën in Londen toen  

hij bevrijd was van het juk van een tirannieke vorst en een bazige echtgenote. 
 
In Györ kwamen zes problemen voor deze serie tot stand. 
 
8. Györ (Hong.)    9. Györ  10. Györ       11. Györ  12. Györ 

             
8 juni        8 juni  8 juni        9 juni  10 juni 
 
Diagram 8  “Nu wordt het gemakkelijk”, denk je als je geen dam meer hoeft te brengen in het 
motief. Het vergde heel wat gepruts voor ik deze stand op het bord kreeg en dan zit ik nog 
met een ongedekte schijf op 45. Nee, dit is niet om over op de site te schrijven. Oplossing:  
34-29 (23x34) 48-42 (38x47) 27x40 (45x34) 22x33 (b.v. 11x22) 16-11 (47x29) 24x33 
(15x24) 33-28 (22x33) 44-39 (keus) 49x20. Motief Riemens na zet 8. Het is wel opvallend dat 
eerst wit en later zwart de slag 22x33 maakt.  
Diagram 9  Er staat in de aanvangsstand een hele kolonie witte illegalen gereed om naar de 
damlijn te wandelen. Toch is de achterwaartse koprol wel aardig. De laatste zetten waren  



26-21 (31-36) Wit wint door 42-38 (36x47) 37-31 (47x44) 31x24 (30x19) 21-17 (44x11) 
16x7 (2x11) 12-8 (3x12) 43-38 (32x43) 48x30 (35x24) 20x16. Motief Riemens na zet 9.  
Diagram 10  23-18 (26x37) 32x41 (36x47) 46-41 (47x36) 48-42 (39x37) 28x30 (35x24)  
18-12Y (7x18) 22x4 (36x9) 4x20 Motief Riemens na zet 10. Y. Györ bracht mij geen geluk, 
want naderhand merkte ik dat wit hier ook kan winnen door eerst 15-10 te spelen. Ik kon de 
energie niet opbrengen om thuis nog een verbetering van dit moeilijke thema te maken. 
Diagram 11  Een paar belangrijke dingen lukten hier wel: schijf 45 wordt bewaakt door een 
witje op 50 en er zit een aardige meerslag in. 50-44 (36x47) Mocht u nu denken dat wit het 
redt met 39-33, dan hebt u het mis. Zwart slaat niet 47x29, maar 47x20. Daarom speelt wit het 
veel fraaiere 34-29! (47x18- een halve Turk) en vervolgens wordt het opengespeelde veld 
weer dichtgezet: 39-34 (18x29) 34x23 (45x34) 15-10 (5x14) 19x10 (28x19) 44-39 (34x43) 
49x16. Riemens na zet 11.  
Diagram 12  Eerst maakte ik een 7 om 7 op de eindstand, (zie dia 18) maar uiteindelijk koos 
ik toch voor deze massale stand. Oplossing: 21-16 (12x21) 39-33 (30x6) Zo kun je ook een 
motiefstuk brengen 36-31 (26x28) en nu alles lekker luchtig los staat volgt eindelijk de 
plakker vanuit de gevangenis 18: 18-12 (21x43) 12x3 (45x34) 48x8 (2x13) 25-20 (14x25) en 
we eindigen met een fikse naslag: 3x5. Motief Riemens na zet 12. 
 
13. Györ       14. Üröm (Hong.) 15. Üröm      16. Üröm  17. Üröm 

             
11 juni        12 juni  13 juni        13 juni  15 juni 
 

Boedapest, de hoofdstad van Hongarije is een prachtige stad.   
Misschien iets minder spectaculair dan Praag en iets minder 
statig dan Wenen, maar de stad heeft bijzonder veel charme.  
Omdat we het 19 jaar geleden niet zo goed getroffen hadden 
met de camping in Boedapest, zochten we onze toevlucht deze 
keer in het plaatsje Üröm, 15 kilometer van de hoofdstad. De 
busverbinding was goed en omdat in Hongarije de 65+- ers 
gratis met de bus en de metro mogen rijden, hadden we niets 

Boedapest, monument op de  te klagen. Bovendien  konden we vanuit Üröm heel goed de  
Vissersburcht “Donauknie” met plaatsen als Szentendre en Esztergom    

bereiken. In Üröm kwamen de vier laatste problemen van deze 
serie op het bord, maar eerst bekijken we nog nummer 13, de laatste uit Györ. 
Diagram 13  Het is zeker niet de minste van het stel en dat komt door een goed verborgen 
slag. De vraag is: hoe bereikt wit de damlijn? Ziehier: 43-38 (35x24) 25-20 (14x25) De weg 
voor schijf 15 ligt open, maar hij kiest voor een alternatieve route 48-43 (39x48) 17-12! En  
daar is de verrassende zet uit dit probleem. Zwart mag niet met schijf 8 slaan, maar moet een  
vierslag nemen, van 48 naar het nabijgelegen 42; (48x42) 12x14 (19x10) en nu volgt een  
tweede verrassing. Wit neemt even de tijd voor hij naar de damlijn slaat. Eerst moeten er  
andere zaken geregeld worden: 47x38 (36x47) en nu pas 15x4 (47x33) 4x28. Motief Riemens  
na zet 13. Na dit probleem kon ik met een tevreden gevoel afscheid nemen van Noord-West-  
Hongarije. 
Diagram 14  De oplettende lezer zal opmerken dat ook in dit probleem schijf 45 ongedekt 
staat. Ja, maar daar staat wel het een en ander tegenover. De zwarte dam wordt als een 



trapezeartiest over het bord geslingerd. Oplossing: 47-41 (37x46) 39-33 (38x29) 34x23 
(46x35) Nu krijgt wit de tijd om een belangrijk tempo uit te spelen: 49-43! (45x34) En nu 
staat alles klaar voor de winnende plakker: 18-12! (35x38 of 32) Ook die keus is aardig. 12x1 
(27x18) 1x17. Motief Riemens na zet 14. 
Voor dit probleem had ik een alternatief achter de hand,dat u kunt terugvinden op diagram 19. 
Diagram 15  Als u telt, ziet u dat het aantal stukken niet gelijk is. Zwart heeft er een meer. 
Waarom zet ik dan niet schijf 25 op 14 en plaats ik geen witte erbij op 24? Dat mag niet. Dan 
zou er zettenverwisseling optreden. Dat is in de damproblematiek verboden. Zelf zou ik het 
mooier vinden als het schijvenaantal gelijk zou zijn, maar ik houd me aan de geldende ge- en 
verboden. Oplossing: 49-43 (26x17) 37-31 (28x39) 16-11- aardig dat wit hiervoor de tijd 
krijgt- (36x27) 38-33 (39x28) 23x5 (34x14) 5x17. Motief Riemens na zet 15. 
Diagram 16  In dit probleem werd een slagkeus verwezenlijkt met een origineel tintje. Dat 
moment ziet u na de tweede zet van wit. Oplossing: 50-45 (39x48) 47-42! Zwart moet nu over 
drie schijven naar 11 slaan en het maakt niet uit hoe hij dat doet. In beide gevallen komt 
hetzelfde motief op het bord. (48x11 over 27A) 16x7 (36x47) 46-41 (47x36) 32-27 (36x22) 
45-40 (34x25)25x3 (14x25) 3x17. Motief Riemens na zet 16. A(over 32) 16x7, 46-41, 45-40. 
Diagram 17  In deze uitsmijter mag ik een mogelijk nieuw motief presenteren. De 
aanvangsstand is om op te schieten, maar in het slotstuk mag er best carnaval gevierd worden. 
21-17 (20x9) 19-13 (8x19) 17-12 (18x7) 29x18 (32x12) 26-21, stelt een aardig mechaniek in 
werking, (38x29) 34x14 (9x20) 21x41 (45x34) 25x14 (34x25) 47x38. Nieuw? Er rest zwart 
nu weinig anders dan een noodgreep om zelf op dam te komen: (3-9) 14x3 (31-36) 3x17 
(36x47) 16-11! (47x50)11x2 er staan nu drie dammen op het bord, maar het doek valt 
spoedig: (50x11) 2x16. Motief Riemens na zet 17. 
 
In Üröm was de Riemens-serie voltooid, maar de vakantie was nog niet ten einde. We togen 
naar het oostelijk gelegen Eger, waar de mooiste natuur van Hongarije te bewonderen valt en 
besloten onze reis met een bezoek aan het obligate Balatonmeer. Daar ontstonden opnieuw 
problemen, maar die passen niet in het kader van dit artikel. 
  
         Langs het Balatonmeer 

Het schiereiland Tihani is 
 zeker een bezoek waard.  

Het plaatsje        Het plaatsje Tihani zelf is
            klein maar schilderachtig. 
 
 
 
Eger, gezien vanaf het 
indrukwekkende kasteel 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 om 7 miniaturen 
Er is de laatste jaren een indrukwekkend aantal 7 om 7-problemen gemaakt. Ooit had de 
Rotterdamse problemist Koos Groeneveld een grote verzameling van deze miniaturen 



aangelegd. Later werd de collecte overgenomen door de bijzonder ijverige Tilburger Rob 
Spijkers. Hij registreerde niet alleen alle hem toegezonden problemen, maar hij gaf ook 
antwoord aan de adressanten. In korte tijd werden hem duizenden problemen toegestuurd. 
Toen Spijkers met zijn project stopte, nam de productie van de 7 om 7-miniaturen enigszins 
af, maar velen vinden het iets bijzonders als hun probleem precies dit schijvenaantal bevat.  
Sinds een aantal jaren heeft Eddie van den Acker de verzameling onder zijn beheer. Naar 
verluid zou de collecte al meer dan 40000 problemen omvatten. 
Helaas worden aan de gemaakte problemen niet altijd de nodige kwaliteitseisen gesteld. Als 
het schijvenaantal klopt en er een scherpe winst wordt verwezenlijkt, is het goed. Zelf ben ik 
ook enige malen getroffen door de 7 om 7-manie. Dat is de reden waarom ik tegenwoordig 
huiverig ben om dergelijke standen te accepteren.   
 
Diagram 18 

Toen ik op 10 juni dit probleem maakte, was ik niet helemaal content. De zet       
34-30 mag dan wel een meerslag opleveren, maar dat grapje is veel vaker 
vertoond. Na (32x23 of 25) volgt de plakker 27-21 (45x23 of 25) 21x5. 
Uiteindelijk vond ik deze miniatuur toch niet goed genoeg. Schijf 45 staat 
buitenboord en de openingszet is aardig, maar weinig origineel. Vergelijk ik 
deze stand met probleem 7, dan schat ik die hoger in, vanwege de slagkeus  

10 juli 2009 
 
Diagram 19 
       Oplossing: 37-31 (28x48) 11-7 (2x22) 13x2 (43x32) 31-27 (keus) 26x19  
\ (14x23) 2-24 (29x20) 25x5 (34x25) 5x50 (45x34) 49-43 (48x39) 50x17.       

Misschien zou u deze stand verkozen hebben boven diagram 14. Het 
damoffer is immers erg aardig. Toch koos ik voor de kleinere stand, want 
d.19 wordt pas leuk na de vijfde zet. De inleiding is zo grof. Alsof er een 
nijlpaard over het bord wandelt… 

12 juli 2009  
 
Leen de Rooij 


