
Goudmijntjes 

Vakantie 1957                                 
“Ik zou best ook weleens naar Limburg willen”. Mijn moeder was nog nooit met vakantie geweest. 
Haar uitjes beperkten zich tot obligaat familiebezoek in Zeeland. “Dan vraag ik toch of u mee kunt 
komen”. In 1956 was ik voor het eerst bij familie Scheijen in Kerkrade op bezoek geweest en Jan en 
Annie hadden inmiddels al een keer gelogeerd in ons huis in Amsterdam. “Natuurlijk, je moeder is van 
harte welkom. Bovendien is het leuk voor Annie; die heeft dan ook aanspraak”. Moe kocht voor mij 
een Agfa Clack en in de zomer van 1957 begaven we ons naar Kerkrade. Pa moest toch de hele week 
werken, want juist in de zomermaanden kon hij zijn werk als steenzetter aan de Nederlandse dijken 
niet onderbreken. 

 

Jan en Leen in de tuin van familie Scheijen       

Koude thee             
“Hier staat een pot thee en kopjes. Jan, vergeet niet in te schenken. Leens moeder en ik gaan winkelen 
in het centrum” . Uiteraard had Annie, als echte Limburgse, niet vergeten er een schaal met koekjes 
naast te zetten. Toen de dames de deur achter zich hadden dichtgetrokken, haalden wij onmiddellijk 
het dambord te voorschijn. Zoals altijd was Jan ook deze keer op zoek naar nieuwe motieven. 

Goudmijntjes                         
“Kijk eens hier, Leen. Dit wordt een echt goudmijntje”. Jan had een motief op het bord gekregen dat 
heel gemakkelijk te bewerken was. “Goudmijntje”, het was voor het eerst dat ik deze term in deze 
betekenis hoorde. We togen aan de slag en noteerden het ene probleem na het andere. Na een paar uur 
hoorden we de voordeur opengaan. De dames en de kinderen kwamen binnen. “Wat zullen we nou 
hebben”, riep Annie Scheijen verbaasd uit. “Hebben jullie niets gedronken”. Inderdaad; de thee was 
helemaal koud geworden. Wel had ik in mijn eentje een aardig gat geslagen in de voorraad koekjes. 

Goudmijntjes anno 2012                              
In deze zomervakantie kreeg ik een paar motieven van Max Douwes op het bord, die zich uitstekend 
leenden voor bewerking. “Goudmijntjes”, zou Jan Scheijen gezegd hebben. Op de diagrammen 1 en 2 
ziet u de inspiratiebronnen van deze zomer. In het eerste motief heeft wit veel manoeuvreerruimte. Hij 
kan als schijf of als dam van verschillende velden komen. Bij het uitspelen van de stand moet zwart 
niet kiezen voor (36-41). Dat is na 42-37 (41x32) 4-10 meteen uit. De goede variant gaat als volgt:   
(5-10) 4x15 (36-41) 42-37 (41x32) 15-42 en als zwart het nu helemaal “scherp” wil houden, kiest hij 
niet voor de langste variant (14-19) 42-15 waarna (32-37) verliest door 15-10 en (19-23) door de 



wachtzet 15-20. Nee, zwart werkt mee aan een scherp problematisch slot: hij speelt (14-20) 42x15  
(32-37) 15-47.        
   
Goudmijn A        Goudmijn B               

    

In het tweede motief heeft wit minder bewegingsvrijheid. Hij is via een slag op 46 gekomen, maar dat 
betekent dat er een zwarte schijf op 41 heeft gestaan. Dat legt een problemist enige beperkingen op. 
Toch blijkt het motief goed te bewerken te zijn. In de diagramstand speelt zwart (3-9), waarmee hij de 
witte dam dreigt te vangen. In plaats van op te geven, offert wit verrassend zijn dam: 46-14! (9x20) 
25x14 met winst.                         

Bewerkingen                 
Op deze motieven maakte ik in totaal een achttal bewerkingen. Daarvan wil ik u graag laten 
meegenieten.                    
1. Pineto (It.)              2. Pineto           3. Pineto   4. Pineto                       

                

5. Pineto          6. Barberino (It.)      7. Barberino  8. Barberino          

                

Oplossingen:                          
Eerst ziet u vijf problemen op het eerste motief. 

1. 6 juni 2012  40-34 (29x40) 20x29 (b.v. 32x43) 49x40 (33x24) 50-44 (40x49) 27-22 (49x10) 22x2 
(16x27) 2x20 (25x14) 15x4. Het leek me een leuke uitdaging om een bewerking te maken met de 
eindslag 15x4, achter de ‘rug’ om van schijf 14. De slagkeus na de tweede zet is ook aardig. Als 
zwart (33x24) slaat, komt 50-44 een zet eerder. 

2. 6 juni  27-21 (bv. 22x13) 47-42 (16x27) 50-44 (40x49) 23-18 (49x41) 18x9 (3x14) 29-23 (41x19) 
24x2 (35x24) 2x4. Er wordt flink gesold met de zwarte dam, die uiteindelijk op veld 19 sneuvelt. 

3. 7 juni  43-38 (39x30)  22-17 (bv. 31x33) 38x20 (45x34) 35x2 (11x22) 32-28 (22x33) 15-10 (14x5) 
2-30 (25x14) 30x4. De damslag naar 4 komt vanaf het ‘losse’ veld 30. Om dat te realiseren moet er 
hard gewerkt worden. Schijf 11 blijft een flinke tijd zonder dekking op slag staan. 

4. 7 juni  32-28 (21x23) 16-11 (30x28) 11x2 (23x34) 15-10 (14x25) 2-30 (25x14) 30x4. Hetzelfde 
idee als in het voorgaande probleem, maar met nog eenvoudiger middelen op het bord gekregen. 



5. 7 juni  Ik had inmiddels een probleem gemaakt op de eindslag 15x4, één op de standaardeindslag 
2x4 en twee op 2-30x4. Nu vroeg ik mij af of er iets aardigs te creëren zou zijn op de ‘saaie’ 
eindslag met een schijf vanaf 31. Het resultaat ziet u op diagram 5. 42-38 (39x48) 30x39 (48x34) 
38-33 (29x38) 32x43 (34x48). Vanaf hier had ik het verder al zonder dambord- blind- gezien:     
47-42 (48x37) 31x42 (22x31) 26x37 (16x27) Er worden tussen de bedrijven door veel stukken op 
hun plaats gebracht: 15-10 (14x5) 37-31 (25x14) 31x4.  

 

Vervolgens laat ik u drie problemen zien op motief B.  

6. 19 juni  27-22 (16x47) 46-41 (47x18) 50-44 (32x41) Zo wordt deze schijf op het ‘moeilijke’ veld 
gebracht. 44-40 (45x34) 30x39 (33x44) 24x22 (13x15) 22x2 (10x19) 2x46 Met een paar leuke 
meerslagen wordt er m.i. een aardig probleem op het bord gezet. 

7. 19 juni  27-21 (43x41). Zo, die staat op zijn plaats: 42-38 (26x17) 49-44 (40x49) 14-10! Het leek 
me een origineel idee om het op deze manier te doen: (49x13) 20-14! (9x20) 15x2 (4x15 
gedwongen) 2x46. 

8. 19 juni. In dit probleem heb ik alle remmen losgegooid. De toeschouwer mag op geen enkel 
ogenblik het idee hebben dat die zwarte en witte stukken ook gebruikt kunnen worden voor het 
spelen van een partij. Het eindresultaat gaf me voldoening: het is me nog niet vaak gelukt om een 
17 om 17 te maken zonder bijoplossing. Een klein nadeel: schijf 41 staat al in de aanvangsstand op 
zijn plaats:  27-22 (18x47) 28-22 (17x28) 48-42 (47x38) 43x23 (34x43) 49x29 (40x49) 24-19 (bv. 
13x33) 31-26 (35x24) 20x38! (49x19) 26x6 (9x20) 15x11 (bv. 16x7) 6-1 (4x15 gedwongen) 1x46.  

Met deze kanjer wil ik graag de tweede vakantieserie besluiten. 


