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Een gezond, gezellig, goed en gelukkig 2017   !!! 
 

          wetenwaardigheden rondom De MotiefMijn in 2016       .           
☻ Deze mail wordt naar iedereen gestuurd, waarvan ik vermoed dat hij/zij  

enige interesse heeft in ‘De MotiefMijn’ (= MM). 

☺ In 2016 verscheen, onder de bezielende (bege)leiding van Tom Kieboom, 

de eerste digitale versie van de MM op de website van de KvD. 

☻ Tot en met 3040 (14)  staat nu alles op vernoemde site. Dat is 62 % 

☺ (te) Weinig probleemliefhebbers nemen de moeite een motief te checken. 

☻ Voor 2016 deden dat al: E vd Acker, T Kieboom, J Konings, L de Rooij & 

H Wilsens, terwijl dit jaar, met alle aandacht in DP & KvD-site, slechts 

T Goedemoed [†], O Dijkstra, A v Mourik, T Smedinga & P Stil volgden. 

☺ (Lang) niet alle motieven zijn scherp. Daar worden door mij ook geen  
eisen aan gesteld. Alle slotstanden van problemen worden genoteerd in 

de MM. Wie ben ik om scherprechter te zijn …. ? 

☻ De naam ‘MotiefMijn’ spreekt voor zich: Hoe dieper men graaft in de  
mijnen van de damliteratuur, hoe meer motieven men naar boven krijgt. 

☺ Bij een concours zou een probleem, met een nieuw motief, extra beloond 

dienen te worden. 

☻ Wie de perfecte definitie van een motief weet, mag het zeggen … 

☺ Alleen al de grens tussen eindspel en motief is ondoenlijk aan te geven… 

☻ Als me 10 motieven worden aangeboden blijken er meestal al 8 op naam 

te staan van Jan Scheijen, die dus groot-aandeelhouder van de MM is. 

☺ Mag je jouw naam aan een motief verbinden als je het één stapje hebt 
teruggewerkt ?  Nee ?  Bij hoeveel stapjes dan wel …. ? 

☻ Bepaalde ideeën kun je alleen verwezenlijken met wit aan zet.  (= WAZ) 

☺ De miniaturen die hieronder staan en door mij in 2016 zijn gecompo- 

neerd mogen nog niet gepubliceerd worden. Ze worden eerst door WdZ & 
EvdA gescreend. 

☻ Dromen niet alle problemisten ervan ooit een evengreen te maken, ver- 

gelijkbaar met de beroemde 6x6 van Jan Pennings? 

☺ Veel dam-redakteuren geven een motief vaak de naam van de schepper 
van het probleem. Weer anderen nemen het over en zo heb ik motieven 

in de MM die op naam staan van een hele handvol problemisten….. 

☻ Erg verheugd is ondergetekende met de archivering van de KvD-website 
door de Koninklijke Bibliotheek. Blijft ook de MM in de KB aanwezig! 

☺ Nadrukkelijk ben ik op zoek naar een opvolger. Nadat ik in april de  

mooie leeftijd van 70 jaar bereikte, heb ik in dit najaar tweemaal in het 

ziekenhuis gelogeerd, wegens toch wel ernstige hartritme-stoornissen. 

☻ Daarom heb ik de laatste tijd extra veel tijd gestoken in het digitaliseren 

van de motieven. In dit tempo kan ik binnen 3 jaar die klus klaren. 

☺ Tientallen vergeefse pogingen om een motief te bewerken is echt niets 

bijzonders. 



☻ Er bestaat weinig verdraagzaamheid bij sommige problemisten. Begin- 

gende problemisten dienen gestimuleerd te worden i.p.v. afgekraakt. 

☺ Een motief zou pas een motief mogen heten als het gepresenteerd wordt  
in acceptabele kleding. Een probleem scheppen, alleen maar voor het 

motief, is het paard achter de wagen spannen…. 

☻ Wist je dat motieven bij uitstek geschikt zijn om te gebruiken bij  

jeugdtrainingen ?  Maak kennis met en via ‘het kleine’ ! 

☺ Verreweg de grootste categorie motieven is de 3021-afdeling. 

☻ De verwijzing  DP  1976-4 is onduidelijk: april 1976 of nr 4 uit 1976? 

☺ De vete tussen J Scheijen en G Zonneveld was ‘terecht’. GW Z ‘leende’ 

inderdaad motieven van J Sch en gaf ze vervolgens niet terug. Enkele ja- 
jaren geleden kocht R Martens ze op via Marktplaats. Uiteraard zijn die  

standen verwerkt in de MM.  

☻ Ook ‘falers’ blijven in de MM zitten. Het dient een register te zijn, niet ‘n 
collectie  pracht-standen. 

☺ Er zijn in 2016 meer problemisten overleden dan er geboren zijn ! 

☻ Problemisten die menen een nieuw motief gevonden te hebben, zouden 

dat in de oplossing met een [nieuw?] kunnen melden. 

☺ De MM registreert slechts. Er zit dus rommel bij. Menigeen gruwt daar- 

van…. Men dient slechts door de BO’s, ZV’s, OE’s, enz. heen te kijken…. 

☻ 

 

Op de achterzijde van de MM-kaartjes staan verwijzingen naar het [AG] 

7x7 Archief Groeneveld (de eerste versie: zo’n 12.000 standen), zodat ik 
snel gegevens over een bepaald motief kan terugzien. 

☺ Van bedoeld AG heb ik intussen 14 van de 17 dikke mappen verwerkt. 

☻ Diverse damvrienden hebben motieven aangeleverd. Hun namen zijn al 

vaak vernoemd. Toch wil ik Wim de Zwart weer noemen. Sinds een vijftal 
jaren rijd ik naar Pijnacker om steeds weer met duizenden motiefkaart- 

jes thuis te komen. De resultaten van zijn archief zie je in de tabel WdZ. 

☺ Eventuele op-, aan-, en bemerkingen naar:  motiefmijn@ziggo.nl 

 

                 tabellen & tellijsten rondom De MotiefMijn                  . 
                                      De eerste telling was in oktober 2007, duurde 8 dagen, en kwam uit op 16.054.  

 

datum plus totaal in computer     in % WdZ  jaar WdZ  totaal 

16.10.2007  16.054     

31.12.2007    924 16.978     

31.12.2008 4.234 21.212     

31.12.2009 4.881 26.093     

31.12.2010 5.003 31.096     

31.12.2011 3.028 34.124     

31.12.2012 3.545 37.669       2.221    02.221 

31.12.2013 6.694 44.363    03.700 08.34 %     5.262    07.483 

31.12.2014 3.526 47.889    13.724 28.65 %     2.963    10.446 

31.12.2015 4.333 52.222    22.065 42.25 %     3.144    13.590 

31.12.2016 3.907 56.129    35.034 62.42 %     3.480    17.070 

 



               nieuwe miniaturen, gecomponeerd in 2016                   . 
 

nr datum . x .                            stand / oplossing                                   . 

01 21.05 5x5 18.22.23.33.34  ==   26.32.42.43.49  

   28.428.39.27.48 

02 28.10 6x6 05.07.18.29.34.39  ==  17.25.43.45.49.50 

   40(48)12.34.34  [nn, zj] 

   (12)43(18)38(10)29(14)32(19)28  [V Nicod  1878] (193A.22) 

   14(28)10(32)5(38)44(42)40.48  A(183.24)12(29)7(34)1 

03 14.06 6x6 08.09.13.15.22.31  ==  24.25.29.33.41.42 

   28.38(36)427.382.12  [nn, zj] 

   (18.20)19(25)13(30)8(34)2(39)30(44)39.28.32 

04 26.05 6x6 11.12.23.28.34.43  ==  21.37.38.47.49.50 

   372.504.17.39.7  [nn, zj] 

   (28)2(33)16(39)49(42.43)44 t/m 35.33 t/m 34(37)47 

05 28.05 6x6 14.20.23.27.33.36  ==  30.41.42.43.44.47 

   24.428.38.439.10  [nn, zj] 

   (31)4(36)10(33)15(39.41)10(47)15.47 

06 16.08 6x6 21.22.27.31.40.42  ==  29.30.32.43.49.50 

   39.494.44.48 

   (20.15)9(20)3(24)12(30)40(35)45(6)7(11.40)11(45)50 

07 21.01 7x7 01.12.18.20.22.24.35  ==  06.23.34.36.43.45.47 

   29.41.38.37.7.1  [R. Spijkers, 21.1.2016] 

   (34)15(39)38(44)33(49A)44.34  A(50)6(40.45)1.45 

08 26.05 7x7 09.10.14.20.22.28.36  ==  29.30.35.41.42.45.50 

   38.33.40.19.34.13  [nn, zj] 

   (27)9(31)4(36)10(29)44(33)15(39.41)10(47)15.47 

09 03.11 7x7 11.13.14.19.22.23.25  ==  30.33.34.39.43.48.49 

   349(23x)29.33.28.39.20  [A vd Stoep, 1992] 

   (23)43(29)39(17)14(22)9(28)3(293)17.50 

10 04.10 7x7 11.14.19.24.25.33.36  ==  26.35.37.41.42.44.49 

   30.39.32.9  [nn, zj] 

   (32)4(23)27.6(28)1(32)29(37)47 
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