
Macedonische madeliefjes 

Zolang de korting op de pensioenen niet is gerealiseerd, kunnen we ons een tweede vakantie 
in het najaar permitteren. We kozen deze keer voor een korte vakantie: een groepsrondreis 
door Macedonië. Ons was verteld dat dit land tot het hoogste en mooiste deel van de Balkan 
behoorde. Onze verwachtingen werden niet beschaamd. 
Het vliegtuig vertrok onthutsend vroeg: om 5.45 zou hij opstijgen en we moesten een flinke 
tijd van tevoren aanwezig zijn. In de tijd die we na de controle op Schiphol overhielden, 
maakte ik een eerste probleem. 
 
1. Schiphol         2. Skopje   3. Krusevo         4. Sveta Naum    5. Ohrid 

             
 
Oplossingen: 
1. 6 september 2012:  44-40 (35x44) 45-40 (44x35) 43-39 (33x44) 42-37 (31x42) 47x38 

(32x43) 22x31 (26x46) 36-31 (keus, b.v. 13x22) 31-26 (46x19) 24x4 (35x24) 4-10 (21-27 
of?) 10-4 (27-32) 4-27, 26x6 met nog een kort en scherp motiefje van Jan Scheijen. 
Voordat wit de beslissende slag kan slaan met 42-37 wordt er flink met de zwarte schijven 
gesold: een kat die met drie muizen tegelijk speelt. Het extra beveiligde veld 26 wordt 
ontruimd en later door wit bezet. Het is mij onbekend wie de ontdekker van het motief na 
10-4 is. 

 Standbeeld van moeder Theresa in Skopje 
 
De Macedonische hoofdstad Skopje heeft weinig oude bezienswaardigheden. Op 26 juli 1963 
werd de stad getroffen door een ernstige aardbeving. 1000 inwoners verloren het leven, 
120000 werden dakloos en meer liefst 80% van de stad werd verwoest. Het was een enorm 
drama. Er is nu dus weinig ouds terug te vinden. Skopje is de geboorteplaats van Moeder 



Theresa, een Rooms-Katholieke non die voor haar arbeid onder de melaatsen in India de 
Nobelprijs voor de vrede kreeg. Haar geboortehuis is totaal verwoest, maar er is ter 
nagedachtenis een kerkje gebouwd en een standbeeld opgericht. Zij laat zien dat de katholieke 
geestelijkheid veel goeds heeft gedaan en niet uitsluitend bestond uit hijgerige aanranders van 
jonge kinderen.  
2. 7 september. 22-18 (27x47) 34-30 (43x45) 48-42 (47x50) en nu het tweede motiefstuk op 

zijn plaats is gebracht, slaat wit genadeloos toe met 23-19 (14x12) 25x3 (35x24) 3x6! De 
aanvangsstand vormt een minpuntje in dit meerslagprobleem  

Krusevo is de hoogstgelegen stad van het land. In de opstand tegen de Turken speelde het een 
uiterst belangrijke rol. 

 Gezicht op het bergstadje Krusevo 
 
We bleven twee dagen in Krusevo. Dat was jammer, want er was weinig te beleven. Het 
bezienswaardige museum was en bleef gesloten. De portier had vorige maand geen salaris 
ontvangen en weigerde nu de deuren te openen. Ook het mooie klooster bleef dicht. Een 
poging om de werkster te vragen de sleutel te brengen had geen resultaat. Zo bleef er weinig 
anders over dan een grote vermoeiende wandeling door de stad te maken. 
Ook het probleem kende een klein mankement: zwart heeft een stuk meer en kan bovendien 
gratis doorbreken naar dam. Aardig is, dat de beide zwarte motiefstukken dienst doen als 
steunschijf.   
3. 8 september.  27-22 (17x30- een leuke meerslag) 26x17 (36x38) 49-44 (keus, bv. 11x22) 

48-43 (38x40) 45x1 (24x33) 1-40, damoffer, (35x44) 50x17  
Macedonië heeft veel fraaie kerken en kloosters, maar het klooster van Sveta Naum, 300 
meter verwijderd van de grens met Albanië, spant de kroon. Het klooster herbergt een 
prachtig hotel, waar het manco van een lift ruimschoots gecompenseerd wordt door gewillige 
broeders die graag de bagage naar de kamers brengen.  
 



 klooster Sveta Naum aan het meer van Ohrid 
 
4. 10 september 15-10 (14x5) 42-38 (32x43) 49x38 (40x49) 33-29 (49x47) 29x18 (13x22) 

24x4 (35x15) 4x24 (47x20) 25x14. Ook hier worden beide zwarte motiefstukken op hun 
plaats gebracht. Het is wel leuk dat wit de eerste zet niet achterwege kan laten. 

 
Wie naar Macedonië gaat, moet Ohrid en het grote meer van Ohrid (spreek uit: Ochrid) zien. 
Het is de meest toeristische plaats van het land, maar dat is niet toevallig. Het stadje is mooi 
en gezellig, de omgeving is schitterend en het meer is schilderachtig. 

 Op het centrale plein van Ohrid 
 
Ik wilde in elke plaats waar we geweest waren één probleem maken. Het viel niet mee om dat 
in Ohrid voor elkaar te krijgen. Pas in de bus die ons naar Skopje terugbracht, lukte hem mij 
om de stand van diagram 5 op het bord te zetten. 
5. 14 september  28-22 (16x39) 26x6 (32x41) 42-37 (41x32) 47-41 (36x47) 6-1 (47x20) 

1x14!  Een heel aparte slag (20x9 of 4) 19-14, 25x14. Misschien zal een slimme lezer 
opmerken dat wit wellicht ook kan winnen door 37-31, 33-28, 28-22 en 26x6. Dat zou een 
lange en diepgravende analyse moeten uitwijzen en daar had ik na een vermoeiende week 
geen zin meer in. 

 
Een rondreis door Macedonië: zeer aan te bevelen.  


