
Blonde Kerstkinderen 

 
Sint of Kerstman? 

Ik weet niet zo goed wat in  december de beste gelegenheid is om cadeautjes te geven en te 

ontvangen. Voor mijn ouders was dat geen punt: het Kerstfeest was te heilig om het te 

ontsieren met een kerstman of een kerstboom. Een klein kerststukje en een paar kaarsen 

waren toegestaan, maar cadeautjes geven was uit den boze: dat deden alleen buitenlanders en 

‘roomsen’.  Pakjesavond hoorde thuis bij Sinterklaas. Voor het gemak werd daarbij vergeten 

dat ook de goedheiligman van onversneden katholieke origine was.  

Terwijl boven de grote rivieren Sinterklaas het van de Kerstman lijkt te hebben gewonnen, 

ligt dat in Limburg toch anders. Er is een rangorde in heiligheid: de Kerstman wint het van de 

Sint.  

 

Van twee walletjes 

Voor mijn Belgisch-Limburgse kleindochter is het niet zo’n probleem. Zij viert Sinterklaas 

met opa Leen en oma Delia. Daar haalt ze eerst de buit binnen. Met Kerstmis wordt er 

behoorlijk uitgepakt bij de andere oma. De kamer van kleindochter Alina is inmiddels zo 

overladen met allerlei speelgoed dat een deel van een andere kamer erbij geannexeerd is. 

 

Blonde problemen 

De laatste maand ben ik op mijn dambord bezig geweest met onderzoek naar de 

mogelijkheden van een aloud Frans eindmotief. Het staat op naam van een heer met de fraaie 

naam Blonde. Het motief leent zich uitstekend voor het maken van problemen en het heeft het 

voordeel dat het verplaatsbaar is langs beide zijkanten van het dambord. Het grondpatroon 

ziet er als volgt uit: 

 

Zwart is aan zet, maar hij kan zijn dam nergens in veiligheid brengen. Waar   

hij ook naartoe gaat: de witte dam voltrekt onherroepelijk het vonnis. 

 

Vier plus twee 

Op dit motief laat ik u vier bewerkingen zien. Twee eerdere bewerkingen heb 

ik inmiddels ter publicatie aangeboden aan De Problemist. Wilt u die te zien  

krijgen, dan moet u een abonnement op dit prachtige blad nemen. Inlichtingen zijn te 

verkrijgen bij ondergetekende. Door vrije associatie stuitte ik op twee andere motieven, die 

niet door Blonde zijn gevonden, maar uiterlijk met diens motief enige overeenstemming 

vertonen. 

 

1. 25-11-19  2. 01-12-19  3.  05-12-19 

               
 

Oplossingen: 

1. 18-13 (8x28) 22x33 (37x48) 33-29 (34x23) 39-34 (48x11) 34x5 (26x17) 5x12. Een 

eenvoudig probleem dat voor de geoefende dammers van het blad is op te lossen, maar er 

zit wel veel beweging in dit product.  



2. 29-23 (18x40 gedwongen) 50-44 (40x49) 46-41 (37x46) 38-32 (49x20) 32x5 (46x10 of 14 

gedwongen) 5x19. Voor dit probleem geldt hetzelfde als voor de vorige. Er komen nu zelfs 

twee zwarte dammen op het bord. Voor het noodzakelijke evenwicht werd er een zwarte 

schijf op 4 bijgeplaatst. Gelukkig blijft het motief dan even scherp.  

3. 27-21 (16x49) 40-34 (23x41) 34x5 (keus) 5x46 (keus) 22-17 (11x22) 36-31 (26x37) 

46x39. Dit is ongetwijfeld de mooiste van de serie. We zien leuke meerslagen en er 

worden zwarte stukken op 34 en 40 gebracht zonder dat de slagenwisseling wordt 

onderbroken.  De aanvangsstand oogt prettig. De voorafgaande zetten 34-30 en (20-25) 

zijn logisch. Hiermee kunt u de kerstdagen in! 

 

4. 30-11-19  5.  07-12-10  6.  09-12-19 

               
 

4. 34-29 (41x32) 22-18 (12x43) 50x48 (26x37) 46-41 (37x46) 48-42 (38x47) 27x29 (16x27) 

17-11 (6x17) 29-23 (47x20) 23x5 (46x10 of 14) 5x19. Ik kan het niet laten om in de 

aanloop naar Oudejaarsavond en voordat een algeheel vuurwerkverbod wordt afgekondigd 

nog enig spektakel te laten zien. Dat gaat dan wel ten koste van de aanvangsstand. Het 

probleem is geïnspireerd op de tweede stand. Partijspelers zullen opteren voor de rustige 

zetting, maar probleemfanaten kiezen misschien liever voor diagram 4. 

5. 19-14 (30x10) 28-22 (17x48) 31-26 (48x31) 26x17 (12x21) 23x5 (34x23) 5x17 (16-21 

gedwongen) 17x26 (40-44) 26-17 (44-49) 17-44 (49x40) 45x34. Een rustig stukje dat met 

enige moeite ook van het blad is op te lossen. Er staat een ‘Blonde-blokje’ rechtsonder 

gereed, maar tijdens het aftasten van de bewerkingsmogelijkheden kwam er een ander 

motief op het bord. 

6. 48-42 (39x48) 47-41 (36x38) 25-20 (48x17) 20x9 (3x14) 22x11 (7x16) 18x7 (2x11) 27-21 

(16x27) 28-22 (27x18) 23x3 (34x23). Het is grappig dat alleen de slag 3x29 wint, terwijl 

3x43 remise is en 3x49 zelfs verliest: 3x29 (40-44) 29-33 (44-49) 33-44 (49x40) 45x34. 

 

 
Ik wens u allen fijne kerstdagen en een gelukkig 2020!  Leen de Rooij 


