
Coene verrassende koploper 
 
De 5e ronde kenmerkte zich door een 
toenemend aantal afmeldingen en 
terugtrekkingen. Werkdruk, ziekte, 
trieste omstandigheden, het pakte zich 
allemaal samen in deze ronde. Hierdoor 
waren meerdere herindelingen 
noodzakelijk, wellicht hebt u er wat van 
meegekregen. Wij hopen van harte dat 
de laatste twee ronden gevrijwaard 
zullen blijven van dergelijke vormen van 
persoonlijk alsmede organisatorisch 
leed.  
 
De 5e ronde dan. De avond begon in een 
verzengende atmosfeer. Had de zon 
staan beuken op het gebouw? Kon er 
misschien een raampje open? Jawel, 
maar het hielp niet.  
 
Gekweld door de drukkende atmosfeer 
hield Jan Postma het al snel voor gezien, 
nadat tegenstander en clubgenoot Jan-
Willem van Briemen een remiseaanbod 
had geweigerd. Later op de avond werd 
pas duidelijk dat de airco niet aanstond, 
maar toen was dit leed al geschied.  
 
Aan de topborden viel op dat Edwin van 
Haastert het moeilijk leek te hebben 
tegen de altijd gevaarlijke Frenk Oei, en 
was Peter Wilschut in een niet-zetten-
maar-denken-modus terechtgekomen 
tegen Igor Coene, in het duel tussen de 
koplopers.  
 
Niet veel verderop zagen we Ad van den 
Berg alweer iets creatiefs op het bord 
toveren tegen Frits Fritschy, en had Wim 
Heemskerk al snel het zwarte 
openingsnadeeltje omgezet in een dikke 
plus.  
Tegenstander Evert Leeuwenburg werd 
on-Wims hardhandig aangepakt: 
 

Leeuwenburg – Heemskerk, stelling na 
15...Dxf5 
�
�
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Het witte openingsspel was op z’n 
zachtst gezegd enigszins provocatief te 
noemen, of misschien had Evert niet in 
de gaten welke gevaren hem reeds boven 
het hoofd hingen. In de diagramstelling 
komt 16. Pc4 sterk in aanmerking. Na 
16...,Lc7 17 Txd5 mag zwart aantonen 
voldoende compensatie te hebben voor 
de pion, en na 16...,dxc4 17 Txd6 is wit 
er ook niet beroerd aan toe, al heeft 
zwart enig spel over de witte velden. 
Met het gespeelde 16. Pb3 verwacht wit 
vermoedelijk de breek d5-d4 tegen te 
gaan, om in het vervolg met Lc5 een 
typisch anti-frans zwarteveldenbeleid te 
voeren. Wim had echter andere plannen 
deze avond: 16...,d4! 17. a3?? Verzoekt 
de witte-velden-goden, en die 
antwoorden snel. Het idee erachter is dat 
na het logische 17 cd4,Pb4 wit wat 
probleempjes heeft, maar die vallen in 
het niet met wat er in de partij gebeurt. 
17...,Le6  18. Pa1,Tac8  19. Dc2,Df7  
20. Ld2,Pa5  21. Te1,Lf5  22. Da4,Da2  
23. Kd1,Pc4  24. Ke2,Pxb2  25. 
Db3+,Dxb3  26. Pxb3,Ld3 #  0-1.  
 



Ad van den. Berg had, in wat 
ongetwijfeld weer een creatieve bui 
geweest moet zijn, een stelling met pion 
en kwal minder weten te bereiken tegen 
Frits Fritschy. Wel was er enige 
positionele compensatie voor in de 
plaats (zie hieronder), het paard op c5 
staat mooi en de witte paarden en loper 
stralen wat weinig activiteit uit.   
 
Fritschy – v.d. Berg, stelling na 
24...,Pc5 
�
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Wit begaat hier een eerste 
onnauwkeurigheid in de vorm van het te 
voorzichtige maar met name te 
verzwakkende 25. f3? Na 25 0-0 grijpen 
de torens in no-time in op de 
damevleugel, bijvoorbeeld 25...,gh5  26 
Tfa1,h4  28 Pgf5,Pfxe4  29 Lxe4,Pxe4  
30 Dc6 en zwart zal spoedig zijn 
toevlucht naar de bar moeten zoeken. 
Met 2 torens in het spel tegen 0 van 
zwart is het hoe dan ook zeer snel 
afgelopen met de positionele 
compensatie voor zwart. Het vervolg 
was illustratief voor Ad’s speelwijze: 
25...,Pfd7  26. Ke2,Kg7 27. hg6?,fg6  
28. Pgf5+? Ziet er leuk uit in tijdnood, 
maar geeft weinig rendement. 28...,gf5 
29. Pxf5+,Kf6  vooral niet ...,Kg6 30 

Txc8!,Dxc8 31 Pe7+  30. Txh6? Kost 
veel activiteit in ruil voor een 
onbelangrijke pion. 30...,Txh6  31. 
Pxh6,Pb6  32. Ta1,Ld7  33. Db4,Kg6  
34. Th1,Dg5  35. g4,Lc8  36. Ld3 
,La6?!  37. Pf5,Pxd3  38. Kxd3,Pxc4  
39. Dxc4? Hopende op een vesting. Na 
39. Th6+,Kf7  40 Th7+,Kf8  41 Txc7 zie 
ik geen beslissend aftrekschaak, maar 
wellicht ziet u als het lezer het wel. 
39...,Lxc4+  40. Kxc4,Dd8 en zwart 
won eenvoudig na de tijdcontrole.    
 
Ook interessant verliep het duel tussen 
de heren Oei en Van Haastert. In het 
verleden heeft dit al eens pittige scènes 
opgeleverd en dus was de arbiter al 
scherp op deze ontmoeting lang voordat 
hierom gevraagd werd door notabene 
een der kemphanen zelf. De partij 
verliep vlekkeloos dit keer, althans 
inzake de randverschijnselen. Op het 
bord gingen de kansen redelijk heen en 
weer.  
 
Oei – van Haastert, stelling na 16...,Lf6 
�
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Zwarts laatste was een ambitieuze. Veel 
veiliger was bijvoorbeeld ..,Lb7. Wit 
moet hier haast maken, want als zwart 
Ld4 (of Txb2 en Lxc3) in de stelling 



krijgt dan staat hij prima. De ongedekte 
positie van het paard maakt de zet 17. e5 
zeer aantrekkelijk, maar merk op dat de 
loper op d3 komt te hangen na ...dxe5. 
Wat te doen? 
 
17. e5! Dus toch. 17...,dxe5  18. Lxc5 
veel sterker dan 18 Td1,Pd4  18...,exf4?! 
Een opmerkelijke zet als zowel toren als 
paard hangen. Het voordeel van schaken 
t.o.v. dammen is o.a. dat je meerdere 
zetten nodig hebt voor een meerslag. 19. 
Td1 bouwt de druk nog verder op. Ik zie 
echter niet wat er tegen 19 Dxc6! was. 
Na 19...,Dxd3 20 Lxf8,Lb7 (niet ...,Kxf8  
21 Td1) 21 Dd6,Ld4  22 Dxb8,Lxf2+  
23 Kxf2 loopt wit uit de schaakjes. Maar 
misschien ben ik niet scherp op dit 
moment. 19...,Pe5! 20. Lxh7+  hier was 
Oei achteraf niet tevreden over. Maar 
ook na 20 De4,Pg6! krijgt zwart veel 
compensatie. De stelling is erg 
ingewikkeld en speelt iets makkelijker 
voor zwart i.v.m. de stukkenactiviteit en 
veiliger koningsstelling. Hoe het 
objectief staat durf ik niet te zeggen, wit 
moet ook kansen hebben. 20...,Kxh7 21. 
De4+,Pg6  22. Txd8,Txd8  23. Dc2,Lb7  
24. Txf4?! Ik denk dat 24 Pe4 hier de 
voorkeur geniet, bijvoorbeeld 24...,Lxe4 
25 Dxe4,Lxb2 26 Lxa7 met onduidelijke 
stelling. Zoals de partij verloopt, blijft 
het paard op c3 een toeschouwer. 
24...,Kg8  25. Txf6? Er leek me weinig 
tegen 25 Tf2 of Tf1. 25...,gxf6  26. 
h3,Pe5  27. Lxa7,Tbc8  28. Le3  na 28 
b3,Td2! heeft zwart al minstens remise, 
maar zal hij zeker meer willen (en 
vermoedelijk krijgen). 28...,Txc4  29. 
Df2,Pf3  30. Kf1,Kg7  31. De2,Tcc8  
32. Kf2,e5  33. Lc1,Th8  34. Kg3,Txh3   
0-1  
 
Het duel tussen de verrassende 
koplopers na 4 ronden verliep vanuit de 
opening gunstig voor Igor Coene. 

Tegenstander Peter Wilschut had veel 
bedenktijd nodig en vond geen sluitend 
plan om de lichte witte druk volledig te 
neutraliseren. Na de tijdcontrole gehaald 
te hebben met een stelling die dichtbij 
remise leek te zijn, vergaloppeerde Igor 
zich verschrikkelijk:  
 
Coene – Wilschut, stelling na 61...,Ta4 
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Zwart dreigt …Te4 en Txf4 waarna de 
remise getekend kan worden. Wit dekt 
deze dreiging met het voor de hand 
liggende 62. Te2. Na de hele partij met 
de rug tegen de muur te hebben gestaan, 
had zwart hier toe kunnen slaan met het 
listige 62...,Ke7!! De enige zet die het 
mat uitstelt is Ld4, maar na bijvoorbeeld 
...,a1D kan wit er gerust mee ophouden. 
De zet Ke7 is hoe dan ook moeilijk te 
zien met weinig tijd, vanwege de toren 
die net naar e2 is gegaan. Maar het was 
nog niet gedaan. 62...,Pe8?  63. Te1,Tb4  
64. Te2,Ta4  65. Th2!,Ke7  66. 
Th7+,Kf8  67. d6,Ta5+?  Hier was 
...,Pxd6 de aangewezen zet, met goede 
remisekansen in het toren+loper tegen 
toren eindspel. 68. Ke6 nu wint wit 
wegens de matdreiging op h8. 68...,Pg7+  
ook ...,Th5 helpt niet na bijv. 69 
Tf7+,Kg8 70 Ke7,Pxd6  71 Tf8+,Kh7  
72 Th8 #  69. Txg7 1-0. 



Daarmee kwam een eind aan een 
spannend avondje om de topposities. 
Coene dus op kop, met in zijn kielzog 
Van Haastert en Wantola (geen 
notatieformulier van hem en zijn 
tegenstander, dus dan ook geen fragment 
van hem). Op het vinkentouw zitten dan 
nog de Heemskerk, Bram van der 
Velden (na een technische overwinning 
op Michiel Zeevaarder),  Wilschut en 
Van den Berg.  
 
Daarmee zijn de kanshebbers voor de 
titel van 2009 genoemd. Dinsdag a.s. 

ronde 6, waarbij het groepje favorieten 
verder uitgedund zal worden.  
 
Moge het u tot die tijd goed vergaan, 
bijvoorbeeld door te genieten van de 
partij van Harro Weiland tegen Sjaak 
Kamps. Wegens te ingewikkeld voor mij 
heb ik me hier niet aan een analyse 
durven wagen... 
 
Met groeten,  
 
De organisatie 

 
 


