
Wonderbaarlijke ontsnappingen
Door Leen de Rooij

Diagram 1A
Damvereniging VBI 2- Het Noorden
Wit: B. de Jong – Zwart: Leen de Rooij, Bord 4
Tegen een modale speler was ik geheel onnodig een schijf achter
gekomen. Dit is de stand na de 44e zet van wit. Zelden heb ik zo verloren
gestaan. Wie mij had voorspeld dat ik 11 zetten later had voorspeld dat ik
11 zetten later twee punten had binnengehaald, zou ik voor gek hebben
uitgemaakt. Mijn tegenstander had maar één minpunt:

zijn tijd. Voor de resterende zes zetten had hij slechts een twintigtal seconden over. Zonder
nadenken speelde ik de zet 44. ….12-17!? Natuurlijk was 11-17 logischer, maar ik spande
een laatste valstrik en gunde mijn tegenstander geen tijd om over de volgende zet na te
denken, want dat zou hij de list mogelijk doorzien hebben. Als hij verder was gegaan met
38-33 of 30-25, dan zou ik waarschijnlijk hebben opgegeven. Hij liep echter met open ogen
in de val en speelde zonder aarzelen: 45. 28-23?? Ik hapte meteen toe met ….; 13-19 46.
24x2; 14-19 47. 2x32; 19x48! Nog was wits leed niet geleden, want hij had nog steeds
geen tijd om het goede plan te trekken. 30-24 zou probleemloos tot remise hebben geleid,
omdat 48-30 beantwoord wordt met de plakker 26-21, maar wit koos voor 48. 30-25? 48-34
49. 38-32; 34-7 50. 32-28; 7-18! (zie diagram 1B) Over deze zet was ik heel tevreden,

vooral omdat hij met een duidelijke bedoeling werd gespeeld. Het lijkt
Diagram 1B logisch dat wit verdergaat met 35-30,, omdat de dam dan opgepeuzeld

dreigt te worden met 28-22 en 30-24. Bovendien is ook 18-13 om
dezelfde reden uitgeschakeld en zodra wit veld 24 bezet heeft staat hij
ver genoeg om remise te maken, terwijl opnieuw schijf 24 niet mag
worden aangevallen. Wit trok geruime tijd uit voor zijn volgende zet,
maar doorzag de strategische valstrik niet. 51. 35-30? 18-40! 52. 30-24
40-35 53. 24-20; 15x24 Zwart dreigt met 35-40-45 de volle buit binnen
te halen. Daarom probeerde hij nog 54. 26-21; 17x26 55. 28-22; 35-40
en wit gaf het op.

Deze partij leverde twee punten teveel op.

Diagram 2
Huizum – Damvereniging VBI 2

Wit: Leen de Rooij – Zwart: Piet Bouma, bord 6
Ook in deze partij was ik een schijf achtergekomen, nadat ik een
dubbele dreiging niet tijdig als zodanig had onderkend. Diagram 2 toont
de stand na de 43e zet van wit. Bouma wilde de zaak grondig aanpakken
en ruilde naar het centrum: 43. ….; 18-23? 44. 29x18; 12x23 45. 21-17!
Zo krijgt wit enige compensatie omdat schijf 17 zich niet ongestraft laat

afruilen. ….; 19-24 46. 39-34; 14-19 47. 37-32; 2-8? Een tweede fout. Na (5-10)32-27
(10-14) 43-39(7-12)17x8(2x13) is het totaal uit. 48. 33-28; 5-10 49. 28-22; 10-15
50. 32-27; 8-13 51. 17-12; 7x18 Investeert een tweede schijf in de zoektocht naar remise
52. 22-17; 24-29 53. 34-30; 15-20 54. 30-24? Omdat wit het eindspel na 17-11(20-25) niet
zag zitten, offerde hij een volgende schijf. Truus geeft aan dat dit onnodig is. ….; 19x30
55. 17-11; 29-34 56. 11-7; 23-29 57. 27-21; 20-24 58. 21-17. Wit speelt zijn schijf achter
de andere schijf langs. Dat blijkt voldoende voor de remise, ondanks de drie schijven
achterstand. ….; 29-33 59. 17-11; 30-35 60. 11-6; 18-22 61. 6-1; 13-19 62. 1-6; 34-39
Nu deed zich een merkwaardig incident voor. Ik meende dat zwart berustte in remise en



stelde een puntendeling voor. “Doorspeule!” schreeuwde mijn tegenstander door de zaal.
Het ging verder met 63. 6x10; 39x48 64. 10-15; 24-29 65. 7-1 en pas na ….;48-42
66. 1x40; 35x44 67. 15x47 wilde zwart van remise weten. Opnieuw had ik een punt teveel
gehaald.
In Huissen zijn er teamgenoten die doorspelen in een overduidelijke remisestand onsportief
vinden. In Friesland denkt men er kennelijk anders over. Zo speelde Schotanus tegen Arno
Arends onnodig lang door. Zelf zal ik dit nooit doen, maar ik heb er geen moeite mee als
mijn tegenstander niet in zijn lot kan berusten. Het heeft iets komisch. Ik voel me in
dergelijke situaties dermate superieur, dat ik me nooit zal ergeren. Het is alleen jammer van
de tijd die je onnodig achter het dambord moet doorbrengen. De middagen duren toch al zo
lang. En wat de schreeuw van mijn tegenstander betreft: dat is een zaak voor de arbiter.

Diagram 3
Nijverdal – Damvereniging VBI 2
Wit: A.Ivanov- Zwart: Leen de Rooij, bord 3
Dit is de stand na de 45e zet van wit. Mijn tegenstander was een
ijzersterke speler uit Oekraïne die door de club uit Nijverdal was
ingehuurd. Ivanov had nog al zijn wedstrijden gewonnen en ik zag ernaar
uit om tegen hem te mogen spelen. Tot mijn vreugde kwam ik inderdaad
aan bord 3 tegen hem te zitten. Tot de 33e zet voelde ik me prettig met
mijn positie. Daarna ging het echter snel mis. Ivanov wist optimaal

gebruik te maken van mijn achtergebleven schijf op 15. In de stand van het diagram had ik
de moed al opgegeven. Ik nam de dure doorbraakcombinatie 23-29, 35-40, 6-11, 40-45
maar verloor kansloos binnen een paar zetten. Met een beetje meer zelfvertrouwen en meer
scherpte had ik ook hier een punt uit het vuur kunnen slepen. Truus deed het me voor: (11-
17) 16-11 (17-22) 11-7 (6-11) 7x16 (23-28) en de dreiging (25-30, 35-40) is voldoende voor
een punt. Maar het is duidelijk: een verslagen hond kan zo’n lekkere kluif niet meer vinden.

Diagram 4A
Damvereniging VBI 2- DVSB (Baarn-Soest).
Wit; E.van Dusseldorp- Zwart: Leen de Rooij, bord 8
We komen erin na de 54e zet van wit. Met kunst- en vliegwerk en ten
koste van een schijf wist zwart door te breken. Er volgde nu een
spannende episode: 54. ….; 41-47 55. 21-17 gedwongen; 47-36 56. 6-1
Hier is 38-32 niet beter,want na (23-29) 33-28 (36-22!!) is het ook
remise. Na de tekstzet speelde ik een van mijn twee mooiste zetten uit
deze competitie. De tweede komt straks: 56. ….; 36-22!!

57. 1x45 Anders is het meteen remise. 22x50 58. 17-12 De volgende zet is nog mooier
en daarom besteed ik daar een apart diagram aan.

Diagram 4B 58. ….; 19-23!! Na 30x10 krijgt zwart twee tempi ter beschikking en
daardoor kan hij remise maken met (50-44) en (44-49)!
Daarom sloeg wit 59. 30x28, maar na 50x3 zag hij af van verdere
winstpogingen. Kreeg ik een punt teveel? Nee, dat was te danken aan
eigen kracht.


